
 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา lysine + multivitamins syrup, ๖๐ mL bottle โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา lysine + multivitamins syrup, ๖๐ mL bottle โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               lysine + multivitamins syrup, ๖๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๕๗๖๘) จํานวน ๕๐๐ ขวด/

bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรีส จํากัด (ผูผลิต) โดย

เสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗  ตุลารคม พ.ศง ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา epoetin alfa ๕๐๐๐ iu/๐.๕ mL solution for injection, ๐.๕ mL 

prefilled syr โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา epoetin alfa ๕๐๐๐ iu/๐.๕ mL solution for injection, 

๐.๕ mL prefilled syr โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               epoetin alfa ๕๐๐๐ iu/๐.๕ mL solution for injection, ๐.๕ mL prefilled syr (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๖๗๔๗๕๓) จํานวน ๑๐๐ Prefilled syr(๐.๕ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ลีดเดอรพลัส เมดดิ

คอล จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทัง้ปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา amoxicillin ๕๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา amoxicillin ๕๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule โดย

วิธเีฉพาะเจาะจง  นั้น 

               amoxicillin ๕๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๒๖๔๘๓) จํานวน ๕๐ กลอง/

box(๕๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ฟฮาแล็บ จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ

,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา urea ๑๐ g/๑๐๐ g cream, ๓๕ g tube โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา urea ๑๐ g/๑๐๐ g cream, ๓๕ g tube โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               urea ๑๐ g/๑๐๐ g cream, ๓๕ g tube (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๑๘๘๕๔) จํานวน ๒๐๐ หลอด/tube(๓๕ 

กรัม/g) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท บางกอกดรัก จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๗,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา paracetamol ๕๐๐ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา paracetamol ๕๐๐ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               paracetamol ๕๐๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๗๑๔๕) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(

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

ราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๙๔๓.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันเการอยสี่สิบสามบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา lamivudine ๑๕๐ mg + nevirapine ๒๐๐ mg + zidovudine ๒๕๐ 

mg film-coated tablet, ๑ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา lamivudine ๑๕๐ mg + nevirapine ๒๐๐ mg + 

zidovudine ๒๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               lamivudine ๑๕๐ mg + nevirapine ๒๐๐ mg + zidovudine ๒๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๗๙๙๖) จํานวน ๒๐ กระปุก/jar(๖๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม 

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙,๘๑๑.๒๐ บาท (เกาพันแปดรอยสิบ

เอ็ดบาทย่ีสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อครีมพญายอ ๕ กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อครีมพญายอ ๕ กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ครีมพญายอ ๕ กรัม จํานวน ๒๐๐ หลอด/tube ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,

ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘,๗๗๔.๐๐ บาท (แปดพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบสี่บาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา glucosamine sulfate ๑.๕ g powder for oral solution, ๓.๙๕ g 

sachet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา glucosamine sulfate ๑.๕ g powder for oral solution, 

๓.๙๕ g sachet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               glucosamine sulfate ๑.๕ g/๓.๙๕ g powder for oral solution, ๓.๙๕ g sachet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๙๙๕๗๗๔) จํานวน ๒๐ กลอง/box(๓๐ ซอง/sachet(๓.๙๕ กรัม/g)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัช

กรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐๐.๐๐ บาท (หาพันสี่รอย

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา guaifenesin ๑๐๐ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL bottle โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา guaifenesin ๑๐๐ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL bottle โดย

วิธเีฉพาะเจาะจง  นั้น 

               guaifenesin ๑๐๐ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๑๖๑๕๐) จํานวน ๓,๐๐๐ 

ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ

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

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อกลีเซอรีน พญายอ ๑๐ mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อกลีเซอรีน พญายอ ๑๐ mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               กลีเซอรีน พญายอ ๑๐ mL จํานวน ๑๐๐ ขวด/bottle ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๓๕๐.๐๐ บาท (หาพันสามรอยหาสิบ

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา risperidone ๒ mg film-coated tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา risperidone ๒ mg film-coated tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               risperidone ๒ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๘๘๔๒๒) จํานวน ๒๕๐ กลอง/

box(๖๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดย

เสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา calcium chloride ๒๐ mg/๑๐๐ mL + potassium chloride ๓๐ 

mg/๑๐๐ mL + sodium chloride ๖๐๐ mg/๑๐๐ mL + sodium lactate ๓๑๐ mg/๑๐๐ mL solution for 

infusion, ๑ L bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา calcium chloride ๒๐ mg/๑๐๐ mL + potassium 

chloride ๓๐ mg/๑๐๐ mL + sodium chloride ๖๐๐ mg/๑๐๐ mL + sodium lactate ๓๑๐ mg/๑๐๐ mL 

solution for infusion, ๑ L bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               calcium chloride ๒๐ mg/๑๐๐ mL + potassium chloride ๓๐ mg/๑๐๐ mL + sodium chloride 

๖๐๐ mg/๑๐๐ mL + sodium lactate ๓๑๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๕๗๘๐๒๐) จํานวน ๒๐๐ ขวด/bottle(๑ ลิตร/litre) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส 

จํากัด (มหาชน) (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘,๒๐๐.๐๐ บาท (แปด

พันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา hypromellose ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๑๐ mL 

bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา hypromellose ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, 

solution, ๑๐ mL bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

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

๗๐๐๑๓๖) จํานวน ๓๐๐ ขวด/bottle(๑๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘,๓๔๖.๐๐ บาท (แปดพันสามรอยสี่สิบหกบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันที่   ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อลูกประคบสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ลูกประคบสมุนไพร จํานวน ๕๐๐ ลูก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พรีรานา เนเจอร จํากัด (สงออก,

ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน) 

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา diphtheria toxoid ๕ Lf/๐.๕ mL + tetanus toxoid ๕ Lf/๐.๕ mL 

suspension for injection, ๐.๕ mL ampoule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา diphtheria toxoid ๕ Lf/๐.๕ mL + tetanus toxoid ๕ 

Lf/๐.๕ mL suspension for injection, ๐.๕ mL ampoule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               diphtheria toxoid ๕ Lf/๐.๕ mL + tetanus toxoid ๕ Lf/๐.๕ mL suspension for injection, ๐.๕ mL 

ampoule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๗๒๘๓๔) จํานวน ๕๐๐ ampoule(๐.๕ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท มาสุ จํากัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นสองพันหารอย

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาแคปซูลสหัศธารา ๕๐๐ mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยาแคปซูลสหัศธารา ๕๐๐ mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ยาแคปซูลสหัศธารา ๕๐๐ mg จํานวน ๕๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไทยเอฟดี 

จํากัด (ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา antimony potassium tartrate ๑.๒ mg/๕ mL + camphorated 

opium tincture ๖๐๐ mcL/๕ mL + liquorice ๖๐๐ mcL/๕ mL oral suspension, ๖๐ mL bottle โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา antimony potassium tartrate ๑.๒ mg/๕ mL + 

camphorated opium tincture ๖๐๐ mcL/๕ mL + liquorice ๖๐๐ mcL/๕ mL oral suspension, ๖๐ mL 

bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               antimony potassium tartrate ๑.๒ mg/๕ mL + camphorated opium tincture ๖๐๐ mcL/๕ mL + 

liquorice ๖๐๐ mcL/๕ mL oral suspension, ๖๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๓๒๕๗๒) จํานวน ๑,๐๐๐ 

ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ

,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา chlorphenamine maleate ๒ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL bottle 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา chlorphenamine maleate ๒ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL 

bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

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

๒,๐๐๐ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,

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

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา haloperidol ๒ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

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

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               haloperidol ๒ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๓๑๑๖๖) จํานวน ๒๐ กระปุก/jar(๑,๐๐๐ 

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

เปนเงินท้ังสิ้น ๘,๘๐๐.๐๐ บาท (แปดพันแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา amlodipine ๑๐ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา amlodipine ๑๐ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               amlodipine ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๐๑๑๙) จํานวน ๑,๐๐๐ กลอง/box(๑๐๐ 

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

เปนเงินท้ังสิ้น ๖๙,๕๕๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเกาพันหารอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา paracetamol ๑๒๐ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL bottle โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา paracetamol ๑๒๐ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL bottle 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               paracetamol ๑๒๐ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๗๕๔๖) จํานวน ๕,๐๐๐ 

ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก องคการเภสัชกรรม (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ

,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๔,๗๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา ferric hydroxide polymaltose complex ๑๐ mg/๑ mL syrup, 

๖๐ mL bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา ferric hydroxide polymaltose complex ๑๐ mg/๑ mL 

syrup, ๖๐ mL bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ferric hydroxide polymaltose complex ๑๐ mg/๑ mL syrup, ๖๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๗๙๗๑๘๓) จํานวน ๒๐ กลอง/box(๕๐ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แปซิฟค 

เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หา

หมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา aspirin ๘๑ mg gastro-resistant tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา aspirin ๘๑ mg gastro-resistant tablet, ๑ tablet โดย

วิธเีฉพาะเจาะจง  นั้น 

               aspirin ๘๑ mg gastroresistant tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๘๔๖๖) จํานวน ๓๐๐ กลอง/

box(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรีส จํากัด (ผูผลิต) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา omeprazole ๔๐ mg powder for solution for injection, ๑ vial 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา omeprazole ๔๐ mg powder for solution for 

injection, ๑ vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

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

จํานวน ๑,๐๐๐ vial ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี (ขายสง) โดยเสนอราคา เปน

เงินท้ังสิ้น ๑๒,๕๔๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นสองพันหารอยสี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                              

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                             ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8
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