
 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin ๑๒๕ mg/ ๕ml for oral suspension โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Amoxicillin ๑๒๕ mg/ ๕ml for oral suspension โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               amoxicillin ๑๒๕ mg/๕ mL powder for oral suspension, ๖๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๙๑๔๒๘๙) จํานวน ๒,๕๐๐ ขวด(1 ขวด) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (ขาย

สง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๑,๐๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหาสิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Nifedipine ๓๐ mg. control released tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Nifedipine ๓๐ mg. control released tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               nifedipine ๓๐ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๗๒๐๕) จํานวน ๕๐ 

กลองเล็ก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา 

เปนเงินท้ังสิ้น ๑๙,๙๕๕.๕๐ บาท (หน่ึงหมื่นเกาพันเการอยหาสิบหาบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Bupivacaine HCL spinal ๐.๕% heavy sterile solution ๔ ml 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Bupivacaine HCL spinal ๐.๕% heavy sterile 

solution ๔ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               bupivacaine ๕ mg/๑ mL solution for injection, ๔ mL ampoule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๑๙๖๖๘) 

จํานวน ๒๐ กลองเล็ก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดย

เสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๗๐๖.๒๕ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดรอยหกบาทย่ีสิบหาสตางค) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๗๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Bimatoprost ๐.๐๑% eye drops โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Bimatoprost ๐.๐๑% eye drops โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               bimatoprost ๑๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๓ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๘๖๗๒๕) 

จํานวน ๑๐๐ ขวด(3 มิลลิลิตร) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๔๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหารอยสี่สิบแปดบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 

               diltiazem hydrochloride ๑๒๐ mg prolonged-release capsule, hard, ๑ capsule 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๒๕๓๑) และ amoxicillin ๘๗๕ mg + clavulanic acid ๑๒๕ mg film-coated tablet, ๑ 

tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๒๙๑๒๙) จํานวน ๒ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โล

จิสติกส จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๘,๘๙๙.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันแปดรอยเกาสิบเกาบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Hydroxypropyl methylcellulose ๐.๓% eye drop in ๑๐ ml. โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Hydroxypropyl methylcellulose ๐.๓% eye drop in 

๑๐ ml. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               hypromellose ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๑๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๗๐๐๑๓๖) จํานวน ๔๐๐ ขวด(10 มิลลิลิตร) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส 

จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๕,๖๘๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหาพันหกรอยแปดสิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Ceftriaxone ๑๐๐๐ mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Ceftriaxone ๑๐๐๐ mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ceftriaxone ๑ g powder for solution for injection/infusion, ๑ vial (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๔๕๑๑) 

จํานวน ๕๐๐ กลองเล็ก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๘,๑๑๕.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันหน่ึงรอยสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Theophylline ๒๐๐ mg Sustained Released Tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Theophylline ๒๐๐ mg Sustained Released Tablet 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               theophylline ๒๐๐ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๙๕๘๖๗) จํานวน 

๓๐๐ กลองเล็ก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๓,๗๐๕.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันเจ็ดรอยหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 ๐.๙% Sodium Chloride Injection ๑,๐๐๐ ml โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา ๐.๙% Sodium Chloride Injection ๑,๐๐๐ ml โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

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

จํานวน ๒,๕๐๐ ถุง(1 ลิตร) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗๓,๗๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเจ็ด

รอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                    

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Tablets โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Pyridoxine hydrochloride ๕๐ mg Tablets โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               pyridoxine hydrochloride ๕๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๕๗๐๓๔) จํานวน ๑๐๐ 

กระปุก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Acetazolamide ๒๕๐ mg Tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Acetazolamide ๒๕๐ mg Tablets โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               acetazolamide ๒๕๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๒๘๗๐๔) จํานวน ๑๐๐ กลองเล็ก ผู

ไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Omeprazole ๔๐ mg for Injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Omeprazole ๔๐ mg for Injection โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               omeprazole ๔๐ mg powder for solution for injection, ๑ vial (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๗๕๔๓) 

จํานวน ๑,๐๐๐ ไวเอิล(1 ไวเอิล) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี (ขายสง) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๕๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหารอยสี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน 

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Hydrocortisone for injection ๑๐๐ mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Hydrocortisone for injection ๑๐๐ mg โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               hydrocortisone ๑๐๐ mg powder for solution for injection, ๑ vial (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๔๙๒๙๕) 

จํานวน ๑,๐๐๐ ไวเอิล(1 มิลลิลิตร) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี (ขายสง) โดย

เสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๒,๗๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Metronidazole ๕๐๐ mg in ๑๐๐ ml Injection โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Metronidazole ๕๐๐ mg in ๑๐๐ ml Injection โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               metronidazole ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑๐๐ mL vial (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๕๒๐๖๒๖) จํานวน ๕๐๐ ไวเอิล(100 มิลลิลิตร) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี 

(ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖,๗๔๕.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Ampicillin Sodium ๒๕๐ mg for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Ampicillin Sodium ๒๕๐ mg for injection โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ampicillin ๒๕๐ mg powder for solution for injection, ๑ vial (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๓๙๖๘๐) จํานวน 

๑๐ กลองเล็ก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก

,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 ๕๐% Glucose in water for injection ๕๐ ml โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา ๕๐% Glucose in water for injection ๕๐ ml โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               dextrose ๕๐ g/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, ๕๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๗๘๔๐๕๔) จํานวน ๑๐ ลัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด (สงออก,

ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสี่รอยบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 ๒ mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Warfarin ๒ mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               warfarin sodium ๒ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๙๙๘๔) จํานวน ๑๐๐ กลองเล็ก ผู

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

ทั้งสิน้ ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 ๕ mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Warfarin ๕ mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               warfarin sodium ๕ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๑๐๐๑๔) จํานวน ๑๐๐ กลองเล็ก ผู

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

ทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 ๓ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Warfarin ๓ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               warfarin sodium ๓ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๙๙๙๗) จํานวน ๑๐๐ กลองเล็ก ผู

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

ทั้งสิ้น ๑๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Finasteride ๕ mg Tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Finasteride ๕ mg Tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               finasteride ๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๖๐๙๗๗) จํานวน ๑๐๐ กลอง

เล็ก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๙,๐๙๕.๐๐ บาท (เกาพันเกาสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

 

                                                                                                                      

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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


 
ประกาศจังหวดัสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amitriptyline Hydrochloride ๑๐ mg tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Amitriptyline Hydrochloride ๑๐ mg tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               amitriptyline hydrochloride ๑๐ mg coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๘๙๒๓) จํานวน 

๕๐ กลองเล็ก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปน

เงินท้ังสิ้น ๕,๖๕๐.๐๐ บาท (หาพันหกรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Haloperidol ๕ mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Haloperidol ๕ mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               haloperidol ๕ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๓๑๒๑๕) จํานวน ๕๐ กระปุก ผูไดรับการ

คัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Neostigmine for injection ๒.๕ mg/ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Neostigmine for injection ๒.๕ mg/ml โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               neostigmine methylsulfate ๒.๕ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ 

-๕๗๑๓๓๐) จํานวน ๘๐๐ แอมพูล(1 มิลลิลิตร) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,

ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Diazepam ๕ mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Diazepam ๕ mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               diazepam ๕ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๕๖๐๔๑) จํานวน ๕๐ กระปุก ผูไดรับการ

คัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจาย

อ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Simvastatin ๑๐ mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Simvastatin ๑๐ mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               simvastatin ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๘๖๐๙) จํานวน ๒,๐๐๐ กลองเล็ก ผูไดรับ

การคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Salbutamol sulphate syrup ๖๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Salbutamol sulphate syrup ๖๐ ml โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               salbutamol ๒ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๓๔๘๕๘) จํานวน ๒,๐๐๐ ขวด

(60 มิลลิลิตร) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปน

เงินท้ังสิ้น ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นหกพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Guaifenesin oral solution ๖๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Guaifenesin oral solution ๖๐ ml โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Guaifenesin oral solution ๖๐ ml จํานวน ๓,๐๐๐ ขวด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม 

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

  

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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


 
  

ประกาศจหวดัสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chlorpheniramine maleate syrup ๖๐ ml. โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Chlorpheniramine maleate syrup ๖๐ ml. โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               chlorphenamine maleate ๒ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๘๓๖๙๓) จํานวน 

๓,๐๐๐ ขวด(60 มิลลิลิตร) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดย

เสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

                                                                                                                      

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Calamine + Diphenhydramine lotion ๖๐ ml โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Calamine + Diphenhydramine lotion ๖๐ ml โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               calamine ๘ g/๑๐๐ g + diphenhydramine hydrochloride ๑ g/๑๐๐ g cutaneous suspension, 

๖๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๒๓๖๕๒) จํานวน ๒,๐๐๐ ขวด(60 มิลลิลิตร) ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

  

  

                                                                                                                      

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Metoclopramide HCl ๑๐ mg/๒ml injection โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Metoclopramide HCl ๑๐ mg/๒ml injection โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               metoclopramide hydrochloride ๑๐ mg/๒ mL solution for injection, ๒ mL ampoule 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๖๗๑๙๗) จํานวน ๒,๐๐๐ แอมพูล(2 มิลลิลิตร) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัช

กรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖,๔๒๐.๐๐ บาท (หกพันสี่รอยย่ีสิบบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

  

                                                                                                                      

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Chlorpromazine ๑๐๐ mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Chlorpromazine ๑๐๐ mg tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               chlorpromazine hydrochloride ๑๐๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๘๑๔๔๑) จํานวน 

๕๐ กระปุก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปน

เงินท้ังสิ้น ๑๒,๘๘๘.๕๐ บาท (หน่ึงหมื่นสองพันแปดรอยแปดสิบแปดบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

                                                                                                                      

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Azithromycin ๒๕๐ mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Azithromycin ๒๕๐ mg capsule โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

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

เล็ก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

                                                                                                                      

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Triferdine Tablets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Triferdine Tablets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Triferdine Tablets. จํานวน ๑,๒๐๐ กระปุก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,

ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

                                                                                                                      

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 MIXT. Carminative ๑๘๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา MIXT. Carminative ๑๘๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               MIXT. Carminative ๑๘๐ ml จํานวน ๕๐๐ ขวด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก

,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

                                                                                                                      

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Paracetamol syrup ๑๒๐ mg/๕ ml ๖๐ ml โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Paracetamol syrup ๑๒๐ mg/๕ ml ๖๐ ml โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               paracetamol ๑๒๐ mg/๕ mL oral liquid, ๖๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๒๘๔๒๙) จํานวน 

๒,๕๐๐ ขวด(60 มิลลิลิตร) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดย

เสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๗,๓๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

                                                                                                                      

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Amlodipine besylate ๑๐ mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Amlodipine besylate ๑๐ mg Tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               amlodipine ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๘๑๙๖๖) จํานวน ๒,๕๐๐ 

กลองเล็ก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิม่และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

                                                                                                                      

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Amlodipine ๕ mg Tablets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Amlodipine ๕ mg Tablets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               amlodipine ๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๐๑๓๕) จํานวน ๒,๕๐๐ กลอง

เล็ก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

  

 

                                                                                                                      

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Lidocaine (preservative free) ๒% w/v injection โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Lidocaine (preservative free) ๒% w/v injection โดย

วิธเีฉพาะเจาะจง  นั้น 

               lidocaine hydrochloride ๒ g/๑๐๐ mL solution for injection, ๒๐ mL vial (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๗๖๔๑๖๙) จํานวน ๔๐๐ ไวเอิล(20 มิลลิลิตร) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๙๕๖.๐๐ บาท (เจ็ดพันเการอยหาสิบหกบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

                                                                                                                      

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้ออาหารทางการแพทย ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Lactose Free ๔๐๐ GM และ นมผงสูตรสําหรับทารกเกิดกอนกําหนด(Pre -NAN) จํานวน ๒ รายการ ผู

ไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๑๒,๙๕๕.๕๖ บาท (หน่ึงหมื่นสองพันเการอยหาสิบหาบาทหาสิบหกสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

                                                                                                                      

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Atorvastatin calcium tablet ๔๐ mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Atorvastatin calcium tablet ๔๐ mg โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๓๙๒๓) จํานวน ๓๐๐ กลอง

เล็ก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พรอสฟารมา จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕๒,๗๒๕.๐๐ บาท (หาหมื่นสองพันเจ็ดรอยย่ีสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

                                                                                                                      

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Polystyrene Sulfonate ๕ g powder โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Calcium Polystyrene Sulfonate ๕ g powder โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               calcium polystyrene sulfonate ๕ g powder for oral/rectal suspension, ๕ g sachet 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๓๑๗๗) จํานวน ๕๐ กลองเล็ก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ยูนิเวอรแซล เมดิคอล 

อินดัสตรี จํากัด (ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหาพันบาทถวน) 

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                      

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Glipizide ๕ mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Glipizide ๕ mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               glipizide ๕ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๔๘๓๑๔) จํานวน ๓๐๐ กลองเล็ก ผูไดรับการ

คัดเลือก ไดแก บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๑๗,๐๑๓.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสิบสามบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

                                                                                                                      

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 HCL ๒๕ mg Tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Hydralazine HCL ๒๕ mg Tablets โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               hydralazine hydrochloride ๒๕ mg coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๘๒๑๒๒) จํานวน 

๒๐๐ กลองเล็ก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                      

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Amoxicillin ๕๐๐ mg Capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Amoxicillin ๕๐๐ mg Capsule โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               amoxicillin ๕๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๒๖๔๘๓) จํานวน ๑๐๐ กลอง

เล็ก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ฟฮาแล็บ จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา 

เปนเงินท้ังสิ้น ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๘  ตุลาคมท พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

                                                                                                                      

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Dextromethorphan ๑๕ mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Dextromethorphan ๑๕ mg Tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               dextromethorphan hydrobromide ๑๕ mg lozenge, ๑ lozenge (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๔๔๙๐๙๘) 

จํานวน ๕๐ กลองเล็ก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก

,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๒๖๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองรอยหกสิบแปดบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                      

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Atracurium for injection ๑๐ mg/ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Atracurium for injection ๑๐ mg/ml โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               cisatracurium ๑๐ mg/๕ mL solution for injection/infusion, ๕ mL ampoule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๗๖๔๓๘๙) จํานวน ๑๐ กลองเล็ก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก

,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖,๐๙๙.๐๐ บาท (หกพันเกาสิบเกาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                      

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 ซื้อIpratropium Bromide ๐.๐๒ mg/puff และ Fenoterol Hydrobromide 

๐.๐๕ mg/puff Inhaler ๒๐๐ puff โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อIpratropium Bromide ๐.๐๒ mg/puff และ Fenoterol 

Hydrobromide ๐.๐๕ mg/puff Inhaler ๒๐๐ puff โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               fenoterol hydrobromide ๕๐ mcg/๑ dose + ipratropium bromide ๒๐ mcg/๑ dose pressurised 

inhalation, solution, ๒๐๐ dose actuation (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๒๒๙๘๔) จํานวน ๒๐๐ ขวด ผูไดรับการ

คัดเลือก ไดแก บริษัท ฮีลลอล ฟารมาซูติคอล จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๓๑,๘๘๖.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันแปดรอยแปดสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Chlorpheniramine Maleate tab ๔ mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Chlorpheniramine Maleate tab ๔ mg โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               chlorphenamine maleate ๔ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๕๘๑๑๔) จํานวน ๓๐๐ 

กระปุก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พร็อพเพอรต้ี เคมี จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Dimenhydrinate ๕๐ mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Dimenhydrinate ๕๐ mg tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               dimenhydrinate ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๓๙๘๐๒) จํานวน ๖๐ 

กลองเล็ก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงิน

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

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 Doxazosin ๒ mg Tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Doxazosin ๒ mg Tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               doxazosin ๒ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๗๓๒๓๐) จํานวน ๓๐๐ กลองเล็ก ผูไดรับการ

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

ทั้งสิ้น ๓๕,๔๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหาพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                                                                       

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง 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 HCL ๒๕ mg Tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา Hydralazine HCL ๒๕ mg Tablets โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

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

จํานวน ๒๐๐ กลองเล็ก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปน

เงินท้ังสิ้น ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

                                                                                                                      

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 
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