
 ประกาศจังหวัดสุรินทร
 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางทําแผนโลหะดามกระดูก นส.สุนารี จิตรักษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ จางทําแผนโลหะดามกระดูก นส.สุนารี จิตรักษ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน
 

               ทําแผนโลหะดามกระดูก นส.สุนารี จิตรักษ จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สคิปา เมด

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่รอยบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๑

   

   

 

ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง 

(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)

นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)

รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม

ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร



 ประกาศจังหวัดสุรินทร
 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางทําสกรูยึดแผนโลหะดามกระดูก นายชวย บุญมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ จางทําสกรูยึดแผนโลหะดามกระดูก นายชวย บุญมี โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน
 

               ทําสกรูยึดแผนโลหะดามกระดูก นายชวย บุญมี จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สคิปา

เมด จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหารอย

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๑

   

   

 

ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง 

(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)

นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)

รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม

ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร



 ประกาศจังหวัดสุรินทร
 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางทําแผนโลหดามกระดูกหนาแขง นายบุญทวี ไขสกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ จางทําแผนโลหดามกระดูกหนาแขง นายบุญทวี ไขสกุล โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น
 

               ทําแผนโลหดามกระดูกหนาแขง นายบุญทวี ไขสกุล จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สคิ

ปา เมด จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๖,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันแปด

รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  กันยายน  2561

   

   

 

ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง 

(นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง)

นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)

รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม

ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร



 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นส.จุฬารัตน ผาสุขธรรม โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นส.จุฬารัตน ผาสุขธรรม โดย

วิธเีฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ทําสกรูและโลหะดามกระดูก นส.จุฬารัตน ผาสุขธรรม จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท 

เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๕  ตุลาคม  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 จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นายอภิชาติ โทสะภา โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นายอภิชาติ โทสะภา โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ทําสกรูและโลหะดามกระดูก นายอภิชาติ โทสะภา จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอ็ม 

ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันสองรอย

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๕  ตุลาคม  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 จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นางสุนีย จงใจงาม โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นางสุนีย จงใจงาม โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ทําสกรูและโลหะดามกระดูก นางสุนีย จงใจงาม จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอ็ม ดี 

ซี (ประเทศไทย) จํากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดพันหารอยบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๕  ตุลาคม  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 จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นายไล ดาทอง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นายไล ดาทอง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ทําสกรูและโลหะดามกระดูก นายไล ดาทอง จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอ็ม ดี ซี 

(ประเทศไทย) จํากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหารอยบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๕  ตุลาคม  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 จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นางบน ปาปะสังข โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นางบน ปาปะสังข โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ทําสกรูและโลหะดามกระดูก นางบน ปาปะสังข จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอ็ม ดี 

ซี (ประเทศไทย) จํากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหารอยบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๕  ตุลาคม  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 จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นายณัฐพร ทาศรี โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นายณัฐพร ทาศรี โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ทําสกรูและโลหะดามกระดูก นายณัฐพร ทาศรี จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอ็ม ดี 

ซี (ประเทศไทย) จํากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๕,๕๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหาพันหารอยหาสิบ

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๕  ตุลาคม 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 จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นางบุญทอม สิงหตา โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นางบุญทอม สิงหตา โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ทําสกรูและโลหะดามกระดูก นางบุญทอม สิงหตา จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอ็ม 

ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๑๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอย

หาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๕  ตุลาคม  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 จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นางแกว ดีล้ํา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นางแกว ดีล้ํา โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ทําสกรูและโลหะดามกระดูก นางแกว ดีล้ํา จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอ็ม ดี ซี 

(ประเทศไทย) จํากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหารอยบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๕  ตุลาคม 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 จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นางทองหลอด บุญปก โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นางทองหลอด บุญปก โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ทําสกรูและโลหะดามกระดูก นางทองหลอด บุญปก จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท 

เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันหารอยบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๕  ตุลาคม  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 จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก ด.ช.ธนภัทร หาญย่ิง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก ด.ช.ธนภัทร หาญย่ิง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ทําสกรูและโลหะดามกระดูก ด.ช.ธนภัทร หาญย่ิง จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอ็ม 

ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นหาพันหารอย

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๕   ตุลาคม  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 จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นางสวอน วันลักษณ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นางสวอน วันลักษณ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ทําสกรูและโลหะดามกระดูก นางสวอน วันลักษณ จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอ็ม 

ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหารอย

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๕  ตุลาคม  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 จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นางสังวาลย เกลี้ยงพรอม โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นางสังวาลย เกลี้ยงพรอม โดย

วิธเีฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ทําสกรูและโลหะดามกระดูก นางสังวาลย เกลี้ยงพรอม จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท 

เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นหาพันบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๕  ตุลาคม  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 จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นายกฤษติวัสดิ์ ทองละเอียด โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นายกฤษติวัสด์ิ ทองละเอียด 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ทําสกรูและโลหะดามกระดูก นายกฤษติวัสด์ิ ทองละเอียด จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึง

หมื่นหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๕   ตุลาคม  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 จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นายประดิษฐ พรหมบุตร โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ จางทําสกรูและโลหะดามกระดูก นายประดิษฐ พรหมบุตร โดย

วิธเีฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ทําสกรูและโลหะดามกระดูก นายประดิษฐ พรหมบุตร จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท 

เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันหารอยบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๕  ตุลาคม 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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