
 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณการแพทย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้ออุปกรณการแพทย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               อุปกรณการแพทย จํานวน ๒ รายการ จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก วี แคร เมดไลน (ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘  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 ซื้อหลอดไฟผาตัด Halogen ๒๒.๘ V ๑๕๐ W Berchtold โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อหลอดไฟผาตัด Halogen ๒๒.๘ V ๑๕๐ W Berchtold โดย

วิธเีฉพาะเจาะจง  นั้น 

               หลอดไฟผาตัด Halogen ๒๒.๘ V ๑๕๐ W Berchtold จํานวน ๕ หลอด/tube ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท เค เค เมดิคอล จํากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๗๒๕.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นแปด

พันเจ็ดรอยย่ีสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘  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 ซื้อเข็มฉีดยา Nipro ๑๘ gx๑.๑/๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อเข็มฉีดยา Nipro ๑๘ gx๑.๑/๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               เข็มฉีดยา Nipro ๑๘ gx๑.๑/๒ จํานวน ๒๐๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท โอเร็กซ เทรด

ด้ิง จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๗๒.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นสองรอยเจ็ด

สิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘  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 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือผากอสพับ ๓ x ๓ ๘ ช้ัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือผากอสพับ ๓ x ๓ ๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ผากอสพับ ๓ x ๓ ๘ ชั้น จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไทยกอส จํากัด 

(ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนสามพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๘  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 ซื้อsteri gage steam integrator ๕๐๐ ea โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อsteri gage steam integrator ๕๐๐ ea โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               steri gage steam integrator ๕๐๐ ea จํานวน ๑๐ ถุง/bag ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอส

เอช (ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่

รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘  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 ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุการแพทย จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุการแพทย จํานวน ๔ รายการ จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕๓,๒๓๒.๕๐ บาท (หาหมื่นสามพันสอง

รอยสามสิบสองบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้ง

ปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘  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 ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุการแพทย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุการแพทย จํานวน ๒ รายการ จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด 

(ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๑,๓๒๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสามรอยย่ีสิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘  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 ซื้อBowie Dick Test Pack ECO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อBowie Dick Test Pack ECO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Bowie Dick Test Pack ECO จํานวน ๓๐๐ pcs ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด 

(มหาชน) (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันหารอยบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘  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 ซื้อผาปดปากจมกูชนิดคลองหู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อผาปดปากจมูกชนิดคลองหู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ผาปดปากจมูกชนิดคลองหู จํานวน ๑,๐๐๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก เค.เจ.เมด ซัพพลาย 

(ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘  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 ซื้อConnecta โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อConnecta โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Connecta จํานวน ๕ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขาย

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

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๓  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


 
ประกาศจังหวัดสรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อHeparin Cap โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อHeparin Cap โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Heparin Cap จํานวน ๒,๐๐๐ ชิ้น/piece ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร 

จํากัด (ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘  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 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุการแพทย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือวัสดุการแพทย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

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

(ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๘,๖๔๐.๐๐ บาท (แปดพันหกรอยสี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘  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 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือMask Pediatic ๓ Ply EL Cartoon-Brand Flite โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือMask Pediatic ๓ Ply EL Cartoon-Brand Flite โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Mask Pediatic ๓ Ply EL Cartoon-Brand Flite จํานวน ๒๐๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก 

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

ท้ังสิ้น ๑๑,๙๕๘.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเการอยหาสิบแปดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘  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 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือMicropore ๑ bag โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือMicropore ๑ bag โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Micropore ๑ bag จํานวน ๓๐ อัน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 

(ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๙,๒๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนเกาพันสองรอยหกสิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘  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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