
 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา doxazosin ๒ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา doxazosin ๒ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               doxazosin ๒ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๓๒๓๐) จํานวน ๒๐๐ กลอง/box(๕๐๐ 

tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท โปลิฟารม จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๒๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓        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 methimazole ๕ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา methimazole ๕ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               methimazole ๕ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๗๕๑๑๒) จํานวน ๓๐ กลอง/box(๕๐๐ 

tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๙,๙๐๐.๐๐ บาท (เกาพันเการอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๓        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 warfarin sodium ๓ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา warfarin sodium ๓ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               warfarin sodium ๓ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๙๙๙๗) จํานวน ๕๐ กลอง/box(๑๐๐ 

tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๙,๒๕๐.๐๐ บาท (เกาพันสองรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

                                              

                                          
                                                       (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 ซื้อเวชภัณฑยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               dexamethasone ๑ mg/๑ g + neomycin sulfate ๕ mg/๑ g + polymyxin b sulfate ๖๐๐๐ iu/๑ g 

eye ointmentและ amiodarone hydrochloride ๑๕๐ mg/๓ mL concentrate for solution for 

injection/infusion, ๓ mL ampoule จํานวน ๒ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๖๑๘.๔๐ บาท (เจ็ดพันหกรอยสิบแปดบาทสี่สิบ

สตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓        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 human serum albumin ๒๐ g/๑๐๐ mL solution for infusion, 

๕๐ mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา human serum albumin ๒๐ g/๑๐๐ mL solution for 

infusion, ๕๐ mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               human serum albumin ๒๐ g/๑๐๐ mL solution for infusion, ๕๐ mL vial (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๗๙๒๕๔๔) จํานวน ๑๐ vial(๕๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓        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 human serum albumin ๒๐ g/๑๐๐ mL solution for infusion, 

๕๐ mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา human serum albumin ๒๐ g/๑๐๐ mL solution for 

infusion, ๕๐ mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               human serum albumin ๒๐ g/๑๐๐ mL solution for infusion, ๕๐ mL vial (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๗๙๒๕๔๔) จํานวน ๑๐ vial(๕๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันที่  ๓ 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 hepatitis B surface antigen immunoglobulin ๑๘๐ iu/๑ mL 

solution for injection, ๑ mL vial โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา hepatitis B surface antigen immunoglobulin ๑๘๐ iu/

๑ mL solution for injection, ๑ mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               hepatitis B surface antigen immunoglobulin ๑๘๐ iu/๑ mL solution for injection, ๑ mL vial 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๑๓๑๘) จํานวน ๓ vial(๑ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไบโอจีนีเทค 

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๖๙๕.๐๐ บาท (เจ็ดพันหกรอยเกาสิบหาบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓        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 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 ๑๐๐ กลอง/box(๕ ตลับ/cartridge(๓ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับ

การคัดเลือก ไดแก บริษัท คอสมา เทรดด้ิง จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปน

เงินท้ังสิ้น ๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเกาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓        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 isophane insulin ๑๐๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๓ mL 

cartridge โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา isophane insulin ๑๐๐ iu/๑ mL suspension for 

injection, ๓ mL cartridge โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               isophane insulin ๑๐๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๓ mL cartridge (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๙๙๒๙๗๑) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๕ ตลับ/cartridge(๓ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท 

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

ทั้งสิ้น ๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเกาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๓ 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 aluminium hydroxide ๒๒๐ mg/๕ mL + magnesium hydroxide 

๑๒๐ mg/๕ mL oral suspension, ๒๔๐ mL bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา aluminium hydroxide ๒๒๐ mg/๕ mL + magnesium 

hydroxide ๑๒๐ mg/๕ mL oral suspension, ๒๔๐ mL bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               aluminium hydroxide ๒๒๐ mg/๕ mL + magnesium hydroxide ๑๒๐ mg/๕ mL oral suspension, 

๒๔๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๐๕๐๗) จํานวน ๓,๐๐๐ ขวด/bottle(๒๔๐ มลิลิลิตร/ml) ผูไดรับการ

คัดเลือก ไดแก บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่

หมื่นแปดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๓ 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 ซื้อยาหอมเทพจิตร ขนาด ๒ กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยาหอมเทพจิตร ขนาด ๒ กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ยาหอมเทพจิตร ขนาด ๒ กรัม จํานวน ๔๐๐ ซอง/sachet ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พรีรานา เน

เจอร จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึง

หมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓        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 ซื้อเวชภัณฑยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               dextrose ๕ g/๑๐๐ mL solution for infusion, dextrose ๕ g/๑๐๐ mL solution for 

injection/infusion, ๕๐ mL bag และ sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, 

๑๐๐ mL bag จํานวน ๓ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) 

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘๙,๓๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเกาพัน

สามรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓        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 sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๑ L 

bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation 

solution, ๑ L bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๑ L bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๘๙๕๐๔) 

จํานวน ๑,๐๐๐ ขวด/bottle(๑ ลิตร/litre) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด 

(มหาชน) (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่น

เจ็ดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓        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 lactulose ๖๖.๗ g/๑๐๐ mL syrup, ๑๐๐ mL bottle โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา lactulose ๖๖.๗ g/๑๐๐ mL syrup, ๑๐๐ mL bottle 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               lactulose ๖๖.๗ g/๑๐๐ mL syrup, ๑๐๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๑๘๑๗๙) จํานวน ๓๐๐ 

ขวด/bottle(๑๐๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด (สงออก,

ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นสองพันเการอย

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันที่ ๓        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 carvedilol ๖.๒๕ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา carvedilol ๖.๒๕ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               carvedilol ๖.๒๕ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๒๓๖๓) จํานวน ๘๐ กลอง/box(๑๐๐ 

tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,

ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓        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 chlorphenamine maleate ๔ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา chlorphenamine maleate ๔ mg tablet, ๑ tablet โดย

วิธเีฉพาะเจาะจง  นั้น 

               chlorphenamine maleate ๔ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๕๘๑๑๔) จํานวน ๑๐๐ 

กระปุก/jar(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พร็อพเพอรต้ี เคมี จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก

,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓        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 hydralazine hydrochloride ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา hydralazine hydrochloride ๒๕ mg film-coated 

tablet, ๑ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               hydralazine hydrochloride ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๓๓๔๑๓) 

จํานวน ๒๐๐ กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด (ขายสง) โดย

เสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓        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 cefdinir ๑๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา cefdinir ๑๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               cefdinir ๑๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๙๘๒๗๘) จํานวน ๕ กลอง/box(

๑๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๒๒๒.๕๐ บาท (เจ็ดพันสองรอยย่ีสิบสองบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓        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 isophane insulin ๑๐๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๑๐ 

mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา isophane insulin ๑๐๐ iu/๑ mL suspension for 

injection, ๑๐ mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               isophane insulin ๑๐๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๑๐ mL vial (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๖๕๗๘๔๖) จํานวน ๒๕๐ vial(๑๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสต

รี้ จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๖๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่น

หาพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓        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 insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL 

suspension for injection, ๑๐ mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

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

๑ mL suspension for injection, ๑๐ mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๑๐ mL vial 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๗๗๔๘) จํานวน ๑๐๐ vial(๑๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เบอรลินฟาร

มาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๖,๒๔๐.๐๐ บาท (หกพันสองรอยสี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓        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


 
ประกาศจงหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา omeprazole ๒๐ mg gastro-resistant capsule, hard, ๑ 

capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา omeprazole ๒๐ mg gastro-resistant capsule, hard, 

๑ capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               omeprazole ๒๐ mg gastro-resistant capsule, hard, ๑ capsule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๒๗๒๖๗) 

จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๕๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อาโปเตกา จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓        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 phenytoin sodium ๑๐๐ mg prolonged-release capsule, hard, 

๑ capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา phenytoin sodium ๑๐๐ mg prolonged-release 

capsule, hard, ๑ capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               phenytoin sodium ๑๐๐ mg prolonged-release capsule, hard, ๑ capsule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๓๑๓๒๕๗) จํานวน ๒๔๐ กระปุก/jar(๑๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขาย

สง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗๙,๐๙๔.๔๐ บาท (เจ็ดหมื่นเกาพันเกาสิบสี่บาทสี่สิบ

สตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

  ประกาศ ณ วันท่ี ๓ ๓ 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 glucose ๒.๙๙ g + potassium chloride ๑๗๙ mg + sodium 

chloride ๑๐๕ mg + sodium citrate dihydrate ๓๕๓ mg powder for oral solution, ๑ sachet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา glucose ๒.๙๙ g + potassium chloride ๑๗๙ mg + 

sodium chloride ๑๐๕ mg + sodium citrate dihydrate ๓๕๓ mg powder for oral solution, ๑ sachet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               glucose ๒.๙๙ g + potassium chloride ๑๗๙ mg + sodium chloride ๑๐๕ mg + sodium citrate 

dihydrate ๓๕๓ mg powder for oral solution, ๑ sachet จํานวน ๑๐๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท ซีฟาม จํากัด (ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙,๒๐๐.๐๐ บาท (เกาพันสองรอยบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓        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 calcium carbonate ๑ g tablet, ๑ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา calcium carbonate ๑ g tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               calcium carbonate ๑ g tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๔๒๕๕) จํานวน ๕๐ กลอง/box(๕๐๐ 

tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พรอสฟารมา จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดย

เสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๗๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๓        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 senna glycosides ๗.๕ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา senna glycosides ๗.๕ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               senna glycosides ๗.๕ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๘๗๑๒๐) จํานวน ๒๐๐ กลอง/box(

๒๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด (สงออก,ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา 

เปนเงินท้ังสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓        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 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 ๓        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 pyridoxine hydrochloride ๕๐ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา pyridoxine hydrochloride ๕๐ mg tablet, ๑ tablet 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               pyridoxine hydrochloride ๕๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๕๗๐๓๔) จํานวน ๕๐ 

กระปุก/jar(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดย

เสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖,๒๕๐.๐๐ บาท (หกพันสองรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓        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 ซื้ออาหารทางการแพทย Pan enterol ๔๐๐ gm. โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้ออาหารทางการแพทย Pan enterol ๔๐๐ gm. โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Pan enterol ๔๐๐ gm. จํานวน ๑๒๐ กระปอง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๗๓๔.๔๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยสามสิบสี่

บาทสี่สิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓        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
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