
 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อNeofix soft cloth with liner โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อNeofix soft cloth with liner โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

                Neofix soft cloth with liner จํานวน ๑๐๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๘๕.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นหกพันหารอย

แปดสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔  เมษายน 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 ซื้อEasifix Cohesive LF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อEasifix Cohesive LF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Easifix Cohesive LF จํานวน ๑,๒๐๐ อัน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๘,๗๙๒.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันเจ็ดรอยเกาสิบสอง

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔  เมษายน 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 ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๒๘๕.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสอง

รอยแปดสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔  เมษายน 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 ซื้อReliant Pencil Coated โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อReliant Pencil Coated โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Reliant Pencil Coated จํานวน ๕๐ ชิ้น/piece ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดรอยบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔  เมษายน 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 ซื้อComply Steam Indicator โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อComply Steam Indicator โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Comply Steam Indicator จํานวน ๔๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๔,๒๔๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันสองรอย

สี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔  เมษายน 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 ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๘,๑๔๑.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันหนึ่ง

รอยสี่สิบเอ็ดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔  เมษายน 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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