
 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณการแพทย จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้ออุปกรณการแพทย จํานวน ๔ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               อุปกรณการแพทย จํานวน ๔ รายการ จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด วีอาร 

ซัพพอรต (ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อProctoscope Ives-Fansler โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อProctoscope Ives-Fansler โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Proctoscope Ives-Fansler จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก เคทีพี เทรดด้ิง จํากัด โดยเสนอ

ราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อAllis Tissue Baby ๑๒ cm. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อAllis Tissue Baby ๑๒ cm. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Allis Tissue Baby ๑๒ cm. จํานวน ๑๐ อัน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก เคทีพี เทรดด้ิง โดยเสนอราคา 

เปนเงินท้ังสิ้น ๙,๘๐๐.๐๐ บาท (เกาพันแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณการแพทย จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้ออุปกรณการแพทย จํานวน ๓ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               อุปกรณการแพทย จํานวน ๓ รายการ จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด วีอาร 

ซัพพอรต (ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๘,๔๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันสี่รอยบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณการแพทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้ออุปกรณการแพทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               อุปกรณการแพทย จํานวน ๑๐ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก ทอพพิเคิล เมด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา 

เปนเงินท้ังสิ้น ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อฺVital Filter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อฺVital Filter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Vital Filter จํานวน ๕๐๐ ชิ้น ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร จํากัด (ขายปลีก

,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ายาเอ็นไซดดีดีวัน ลางเคร่ืองมือ ๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อน้ํายาเอ็นไซดดีดีวัน ลางเครื่องมือ ๕ ลิตร โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               น้ํายาเอ็นไซดดีดีวัน ลางเครื่องมือ ๕ ลิตร จํานวน ๔ แกลลอน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอส

เอช (ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๑๔๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นสองพัน

หน่ึงรอยสี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเคร่ืองชั่งนํ้าหนักระบบดิจิตอล พรอมวัดสวนสูงเด็ก โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อเครื่องชั่งนํ้าหนักระบบดิจิตอล พรอมวัดสวนสูงเด็ก โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               เครื่องชั่งน้ําหนักระบบดิจิตอล พรอมวัดสวนสูงเด็ก จํานวน ๑ เครื่อง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก เคทีพี เท

รดด้ิง โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเคร่ืองชั่งนํ้าหนักระบบดิจิตอล พรอมวัดสวนสูงผูใหญ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อเครื่องชั่งนํ้าหนักระบบดิจิตอล พรอมวัดสวนสูงผูใหญ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               เครื่องชั่งน้ําหนักระบบดิจิตอล พรอมวัดสวนสูง ผูใหญ จํานวน ๑ เคร่ือง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก เคที

พี เทรดด้ิง โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุการแพทย ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุการแพทย จํานวน ๔ รายการ จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๒๔.๘๐ บาท (หน่ึงหมื่นสามพันหา

รอยย่ีสิบสี่บาทแปดสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้ง

ปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อSyringe No.๓ ml/cc. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อSyringe No.๓ ml/cc. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Syringe No.๓ ml/cc. จํานวน ๕๐๐ กลอง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด (ขายสง

,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุการแพทย จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุการแพทย จํานวน ๔ รายการ จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด 

(ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖,๘๘๐.๐๐ บาท (หกพันแปดรอยแปดสิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อสําลีพันไมปลอดเชื้อ ๖ size s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อสําลีพันไมปลอดเชื้อ ๖ size s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               สําลีพันไมปลอดเชื้อ ๖ size s จํานวน ๕๐ กลอง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไทยกอส จํากัด 

(ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อGauzeSwab๓x๓x๘Ply๕s Sterile Soft Sheet Lintech Barcode 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อGauzeSwab๓x๓x๘Ply๕s Sterile Soft Sheet Lintech 

Barcode โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               GauzeSwab๓x๓x๘Ply๕s Sterile Soft Sheet Lintech Barcode จํานวน ๖,๐๐๐ กลอง ผูไดรับการ

คัดเลือก ไดแก บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๑๘,๘๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดรอยสี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ออกซิเจนเหลวทางการแพทย จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๘,๑๒๙.๒๓ บาท (สองหมื่น

แปดพันหนึ่งรอยย่ีสิบเกาบาทย่ีสิบสามสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ออกซิเจนเหลวทางการแพทย จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๖,๓๔๘.๙๗ บาท (สามหมื่น

หกพันสามรอยสี่สิบแปดบาทเกาสิบเจ็ดสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อConnecta โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อConnecta โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Connecta จํานวน ๕ กลอง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก

,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๐๘๒.๕๐ บาท (หาพันแปดสิบสองบาทหาสิบสตางค) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อผาปดปากปดจมูกชนิดคลองหู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อผาปดปากปดจมูกชนิดคลองหู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ผาปดปากปดจมูกชนิดคลองหู จํานวน ๕๐๐ กลอง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไซเซน จํากัด (ขาย

สง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นแปดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิม่และภาษีอ่ืน 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อ็Heparin Cap โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อ็Heparin Cap โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

                ็Heparin Cap จํานวน ๔๐๐๐ pc. จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอล

เตอร จํากัด (ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถวน) 

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อฺBowie Dick Test Pack ECO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อฺBowie Dick Test Pack ECO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

                ฺBowie Dick Test Pack ECO จํานวน ๒๐๐ pcs ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน) (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุการแพทย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุการแพทย จํานวน ๒ รายการ จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอล

เตอร จํากัด (ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖,๖๓๐.๐๐ บาท (หกพันหกรอยสามสิบบาทถวน) 

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อทอสําเร็จรูปทางชีวภาพ/เคมีอานผลเร็วมาก โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อทอสําเร็จรูปทางชีวภาพ/เคมีอานผลเร็วมาก โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ทอสําเร็จรูปทางชีวภาพ/เคมีอานผลเร็วมาก จํานวน ๕ กลอง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอส

เอช (ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖๔,๒๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันสอง

รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุการแพทย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุการแพทย จํานวน ๒ รายการ จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเการอยบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๑ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุการแพทย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุการแพทย จํานวน ๒ รายการ จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไทยกอส จํากัด 

(ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๗,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองรอยหาสิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุการแพทย จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุการแพทย จํานวน ๓ รายการ จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) 

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อสาย EKG ๕ Lead for Philips โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อสาย EKG ๕ Lead for Philips โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               สาย EKG ๕ Lead for Philips จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท มายด เมดิคอล แคร 

จํากัด (ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙,๙๐๐.๐๐ บาท (เกาพันเการอยบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

                                                                                                                          

                                          
                                                       (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
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