
 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อNutri-bag โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อNutri-bag โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Nutri-bag จํานวน ๒,๐๐๐ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อMask Pediatic ๓ Ply EL Cartoon-Brand Fiite โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อMask Pediatic ๓ Ply EL Cartoon-Brand Fiite โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Mask Pediatic ๓ Ply EL Cartoon-Brand Fiite จํานวน ๑๐๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด (ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๕,๙๗๙.๐๐ บาท (หาพันเการอยเจ็ดสิบเกาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อหนากากยางยึด ๓ ชั้น สีเขียวยางยึดกลม Innerbox โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อหนากากยางยึด ๓ ชั้น สีเขียวยางยึดกลม Innerbox โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               หนากากยางยึด ๓ ชั้น สีเขียวยางยึดกลม Innerbox จํานวน ๕๐๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท ไบโอเซฟ โปรดักส จํากัด (ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นแปด

พันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒  กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

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 ๕๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นสี่พันหารอยบาทถวน) 

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุการแพทย จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุการแพทย จํานวน ๖ รายการ จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไทยกอส จํากัด 

(ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๓,๒๔๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันสองรอยสี่สิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อปายผูกขอมือผูใหญ ชนิดเขียนบนสายสีฟา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อปายผูกขอมือผูใหญ ชนิดเขียนบนสายสีฟา โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ปายผูกขอมือผูใหญ ชนิดเขียนบนสายสีฟา จํานวน ๓๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หาง

หุนสวนจํากัดสกายเมดไลน (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๘๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันแปดรอย

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๖  กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

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 ๒๒,๖๑๖.๕๙ บาท (สองหมื่น

สองพันหกรอยสิบหกบาทหาสิบเกาสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๖  กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

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 ไทปนซัมมิท จํากัด 

(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙,๓๗๕.๐๐ บาท (เกาพันสามรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๖  กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อแกสไนตรัสออกไซด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อแกสไนตรัสออกไซด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               แกสไนตรัสออกไซด จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอเซีย อินดัสเตรียล แกส จํากัด 

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๔๙๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสี่รอยเกาสิบบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๓  กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อลมออกซิเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซือ้ลมออกซิเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ลมออกซิเจน จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอเซีย อินดัสเตรียล แกส จํากัด (ขายสง,

ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๕๓๒.๘๐ บาท (เจ็ดพันหารอยสามสิบสองบาทแปด

สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๓  กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

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 โอเร็กซ เทรดด้ิง 

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙,๐๙๕.๐๐ บาท (เกาพันเกาสิบหาบาทถวน) 

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๖  กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุการแพทย จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุการแพทย จํานวน ๖ รายการ จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง 

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙๗,๔๙๘.๔๐ บาท (เกาหมื่นเจ็ดพันสี่รอยเกา

สิบแปดบาทสี่สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๖  กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

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 ทอปโปร อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๘,๑๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งรอยหาสิบบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

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 เค.เจ.เมด ซัพพลาย (ขาย

สง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๑๒๕.๐๐ บาท (เจ็ดพันหน่ึงรอยย่ีสิบหาบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๖  กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อLumbosacral support ลายฉลุ size xxxl โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อLumbosacral support ลายฉลุ size xxxl โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Lumbosacral support ลายฉลุ size xxxl จํานวน ๒๐ ตัว ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พัชรศักย 

เฮ็ลธ ซัพพลาย จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

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 บริษัท เค. เค. ภัณฑ 

มารเก็ตต้ิง จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๑๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นหาพันหนึ่งรอย

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อSimple Cane Alk ๕๒๐ L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อSimple Cane Alk ๕๒๐ L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Simple Cane Alk ๕๒๐ L จํานวน ๖๐ อัน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต 

(ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙,๖๐๐.๐๐ บาท (เกาพันหกรอยบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเกจใชกับแทงคออกซิเจนพรอมกระปองนํ้าใหความชื้น โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อเกจใชกับแทงคออกซิเจนพรอมกระปองน้ําใหความชื้น โดย

วิธเีฉพาะเจาะจง  นั้น 

               เกจใชกับแทงคออกซิเจนพรอมกระปองน้ําใหความชื้น จํานวน ๒๐ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก ทอพพิ

เคิล เมด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อEthyl Alcohol ๗๐%v/v ๖๐ ml. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อEthyl Alcohol ๗๐%v/v ๖๐ ml. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Ethyl Alcohol ๗๐%v/v ๖๐ ml. จํานวน ๒,๐๐๐ ขวด/bottle ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัช

กรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นเจ็ด

พันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อTegaderm ๙x๑๕ cm. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อTegaderm ๙x๑๕ cm. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Tegaderm ๙x๑๕ cm. จํานวน ๑๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๗๒๙.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นหาพันเจ็ดรอยย่ีสิบเกา

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุการแพทย จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุการแพทย จํานวน ๕ รายการ จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เบตเตอร เมดิคอล 

แคร จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๔๙๐.๕๐ บาท (สองหมื่นสี่รอยเกาสิบบาทหาสิบสตางค) 

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อCotton Ball ๐.๓๕ g x ๒๐s Sterile Soft Sheet Lintech โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อCotton Ball ๐.๓๕ g x ๒๐s Sterile Soft Sheet Lintech 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Cotton Ball ๐.๓๕ g x ๒๐s Sterile Soft Sheet Lintech จํานวน ๓,๐๐๐ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก 

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

ทั้งสิ้น ๙,๖๐๐.๐๐ บาท (เกาพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแขวนปลายเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซือ้ชุดแขวนปลายเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ชุดแขวนปลายเตียง จํานวน ๑๐ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก  เคทีพีเทรดด้ิง (ขายปลีก) โดยเสนอราคา 

เปนเงินท้ังสิ้น ๕,๙๐๐.๐๐ บาท (หาพันเการอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรนทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ายาเอ็นไซดดีดีวัน ลางเคร่ืองมือ ๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อน้ํายาเอ็นไซดดีดีวัน ลางเครื่องมือ ๕ ลิตร โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               น้ํายาเอ็นไซดดีดีวัน ลางเครื่องมือ ๕ ลิตร จํานวน ๑๖ แกลลอน/gallon ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทัง้สิ้น ๔๘,๕๖๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันหารอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อจีพีโอ คลีนแคร เจล ๔๕๐ กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อจีพีโอ คลีนแคร เจล ๔๕๐ กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               จีพีโอ คลีนแคร เจล ๔๕๐ กรัม จํานวน ๒๐๐ ขวด/bottle ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม 

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นหนึ่งพัน

แปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อEthyl Alcohol ๗๐%v/v ๔๕๐ ml. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อEthyl Alcohol ๗๐%v/v ๔๕๐ ml. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Ethyl Alcohol ๗๐%v/v ๔๕๐ ml. จํานวน ๕๐๐ ขวด/bottle ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัช

กรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๙๑๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่น

สามพันเการอยสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางบริการตรวจเช็คสภาพเคร่ืองน่ึงระบบไฟฟา โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ จางบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องน่ึงระบบไฟฟา โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องน่ึงระบบไฟฟา จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท นําวิวัฒน

การชาง (1992)จํากัด (สงออก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณการแพทย จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้ออุปกรณการแพทย จํานวน ๘ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               อุปกรณการแพทย จํานวน ๘ รายการ จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เฮลธเมดิค จํากัด 

(ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๖๒๕.๐๐ บาท (สองหมื่นหกรอยย่ีสิบหาบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นผูปวยรุนมาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อรถเข็นผูปวยรุนมาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               รถเข็นผูปวยรุนมาตรฐาน จํานวน ๒๐ คัน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขาย

สง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหลเคร่ืองตมแผนประคบรอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้ออะไหลเครื่องตมแผนประคบรอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               อะไหลเครื่องตมแผนประคบรอน จํานวน ๑ เครื่อง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท โปรเวนชั่น ทีม 

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘,๕๖๐.๐๐ บาท (แปดพันหารอยหกสิบ

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมเคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ จางซอมเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ซอมเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน จํานวน ๒ เครื่อง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยู.พี.เมดิ

คอล ซอลเตอร จํากัด (ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันเการอยบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณการแพทย จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้ออุปกรณการแพทย จํานวน ๗ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               อุปกรณการแพทย จํานวน ๗ รายการ จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอ็ม ดี ซี 

(ประเทศไทย) จํากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๘,๗๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันเจ็ดรอยหา

สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                          

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                       ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

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