
 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา dextromethorphan hydrobromide ๑๕ mg film-coated tablet, ๑ 

tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา dextromethorphan hydrobromide ๑๕ mg film-

coated tablet, ๑ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               dextromethorphan hydrobromide ๑๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๒๔๗๓๘๕) จํานวน ๕๐ กลอง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๒๖๘.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นสามพันสองรอยหกสิบ

แปดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน 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 dicloxacillin ๖๒.๕ mg/๕ mL powder for syrup, ๖๐ mL bottle 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา dicloxacillin ๖๒.๕ mg/๕ mL powder for syrup, ๖๐ 

mL bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               dicloxacillin ๖๒.๕ mg/๕ mL powder for syrup, ๖๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๑๐๙๖๖) 

จํานวน ๒๐ กลอง/box(๕๐ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท หางขายยาตราเจ็ด

ดาว จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นหกพัน

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน 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 octreotide ๑๐๐ mcg/๑ mL solution for injection, ๑ mL 

ampoule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา octreotide ๑๐๐ mcg/๑ mL solution for injection, ๑ 

mL ampoule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               octreotide ๑๐๐ mcg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๘๔๘๙๐) 

จํานวน ๙๖ ampoule(๑ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พีเอ็มแอล ฟารมาซูติคอลส จํากัด (ขาย

สง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๘๔๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นหาพันแปดรอยสี่สิบบาทถวน) 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 camphor ๑.๕ g/๑๐๐ g + menthol ๕.๑ g/๑๐๐ g + methyl 

salicylate ๑๕ g/๑๐๐ g cream, ๒๕ g tube โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา camphor ๑.๕ g/๑๐๐ g + menthol ๕.๑ g/๑๐๐ g + 

methyl salicylate ๑๕ g/๑๐๐ g cream, ๒๕ g tube โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               camphor ๑.๕ g/๑๐๐ g + menthol ๕.๑ g/๑๐๐ g + methyl salicylate ๑๕ g/๑๐๐ g cream, ๒๕ g 

tube (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๒๙๖๘๐) จํานวน ๔๐ กลอง/box(๑๐๐ หลอด/tube(๒๕ กรัม/g)) ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท โปลิฟารม จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สาม

หมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน 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 alfacalcidol ๐.๒๕ mcg capsule, soft, ๑ capsule โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา alfacalcidol ๐.๒๕ mcg capsule, soft, ๑ capsule โดย

วิธเีฉพาะเจาะจง  นั้น 

               alfacalcidol ๐.๒๕ mcg capsule, soft, ๑ capsule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๕๙๑๒) จํานวน ๑๐๐ 

กลอง/box(๑๐๐ tablet(๑ capsule)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด (สงออก,ขายสง,

ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน 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


 
ประกาศโรงพยาบาลทาตูม 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet โดย

วิธเีฉพาะเจาะจง  นั้น 

               atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๓๙๒๓) จํานวน ๑๕๐ 

กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เมดไลน จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๘๐,๒๕๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสองรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี        ตุลาคม 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 donepezil hydrochloride ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา donepezil hydrochloride ๑๐ mg film-coated tablet, 

๑ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               donepezil hydrochloride ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๔๙๐๙๖) 

จํานวน ๑๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา azithromycin ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา azithromycin ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               azithromycin ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๕๖๒๘๔) จํานวน ๑๐ 

กลอง/box(๖๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ

,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๘๘๕.๐๐ บาท (หาพันแปดรอยแปดสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
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