
 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา acetazolamide ๒๕๐ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา acetazolamide ๒๕๐ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               acetazolamide ๒๕๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๒๘๗๐๔) จํานวน ๕๐ กลอง/box(

๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๘,๒๕๐.๐๐ บาท (แปดพันสองรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             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 ซื้อยา trihexyphenidyl hydrochloride ๒ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา trihexyphenidyl hydrochloride ๒ mg tablet, ๑ tablet 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               trihexyphenidyl hydrochloride ๒ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๑๖๑๗๓) จํานวน ๕๐ 

กระปุก/jar(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ

,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๒๔๐.๕๐ บาท (หาพันสองรอยสี่สิบบาทหาสิบสตางค) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             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 ซื้อยา clindamycin ๓๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา clindamycin ๓๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule โดย

วิธเีฉพาะเจาะจง  นั้น 

               clindamycin ๓๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๒๙๘๓๓) จํานวน ๓๐ กลอง/

box(๑๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ

,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๘๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             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 ซื้อยา isosorbide dinitrate ๑๐ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา isosorbide dinitrate ๑๐ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               isosorbide dinitrate ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๒๐๘๓) จํานวน ๕๐ กลอง/box(

๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             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 ซื้อยา etoricoxib ๙๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา etoricoxib ๙๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               etoricoxib ๙๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๓๕๔๔) จํานวน ๕๐ กลอง/

box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท บางกอกดรัก จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             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 ซื้อยา insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL 

suspension for injection, ๓ mL cartridge โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/

๑ mL suspension for injection, ๓ mL cartridge โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๓ mL 

cartridge (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๙๒๙๙๒) จํานวน ๔๐ กลอง/box(๕ ตลับ/cartridge(๓ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการ

คัดเลือก ไดแก บริษัท คอสมา เทรดด้ิง จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๑๕,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             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 ซื้อยา tramadol hydrochloride ๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา tramadol hydrochloride ๕๐ mg capsule, hard, ๑ 

capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               tramadol hydrochloride ๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๖๔๖๖๒) จํานวน 

๑๕๐ กลอง/box(๒๕๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พร็อพเพอรต้ี เคมี จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             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 ซื้อยา sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L 

bag โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for 

infusion, ๑ L bag โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L bag (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๐๑๕๒๒) 

จํานวน ๓,๐๐๐ ถุง/bag(๑ ลิตร/litre) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก

,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘๘,๐๕๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันหาสิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             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 ซื้อยา dextrose ๕ g/๑๐๐ mL + sodium chloride ๔๕๐ mg/๑๐๐ mL 

solution for infusion, ๑ L bag โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา dextrose ๕ g/๑๐๐ mL + sodium chloride ๔๕๐ mg/

๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L bag โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               dextrose ๕ g/๑๐๐ mL + sodium chloride ๔๕๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L bag 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๘๒๘๙) จํานวน ๑,๐๐๐ ถุง/bag(๑ ลิตร/litre) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟาร

มา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๙,๓๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเกาพันสาม

รอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             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 ซื้อยา epoetin alfa ๔๐๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๑ mL vial 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา epoetin alfa ๔๐๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๑ 

mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               epoetin alfa ๔๐๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๑ mL vial (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๓๖๙๐๘) 

จํานวน ๒๐๐ vial(๑ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗๐,๖๒๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกรอยย่ีสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             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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