
 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา biotin ๑๕๐ mcg + calcium pantothenate ๖.๔ mg + 

cyanocobalamin ๒๐ mg + folic acid ๓๐๐ mcg + nicotinamide ๒๐ mg + pyridoxine ๒ mg + riboflavin 

๑.๗ mg + thiamine ๑.๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา biotin ๑๕๐ mcg + calcium pantothenate ๖.๔ mg + 

cyanocobalamin ๒๐ mg + folic acid ๓๐๐ mcg + nicotinamide ๒๐ mg + pyridoxine ๒ mg + riboflavin 

๑.๗ mg + thiamine ๑.๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Vitamin B complex tablet จํานวน ๑๐๐ กลอง(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สห

แพทยเภสัช จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๒,๖๓๔.๐๐ บาท (สองหมื่น

สองพันหกรอยสามสิบสี่บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ัง

ปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                   

                                          
                                                       (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 hyoscine butylbromide ๑๐ mg coated tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา hyoscine butylbromide ๑๐ mg coated tablet, ๑ 

tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               hyoscine butylbromide ๑๐ mg coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๓๙๘๐) จํานวน ๓๐ 

กลอง(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดย

เสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๘,๑๑๗.๙๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งรอยสิบเจ็ดบาทเกาสิบสตางค) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๖        มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                   

                                          
                                                       (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 risedronate sodium ๓๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา risedronate sodium ๓๕ mg film-coated tablet, ๑ 

tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               risedronate sodium ๓๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๘๕๒๔) จํานวน ๕ 

กลอง(๔ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘,๕๖๐.๐๐ บาท (แปดพันหารอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๖        มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                   

                                          
                                                       (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 hyaluronate sodium ๒๐ mg/๒ mL solution for injection, ๒ mL 

prefilled syr โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซือ้ยา hyaluronate sodium ๒๐ mg/๒ mL solution for 

injection, ๒ mL prefilled syr โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               hyaluronate sodium ๒๐ mg/๒ mL solution for injection, ๒ mL prefilled syr (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๙๐๔๑๐๔) จํานวน ๓๖ Prefilled syr(๒ มิลลิลิตร) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๘๒,๘๑๘.๐๐ บาท (แปดหมื่นสองพันแปดรอยสิบแปด

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๖        มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

                                                                                                                   

                                          
                                                       (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 ซื้อLactose free milk ๔๐๐ gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อLactose free milk ๔๐๐ gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Lactose free milk ๔๐๐ gm จํานวน ๕ ลัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขาย

สง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๗๙๖.๓๐ บาท (หน่ึงหมื่นเจ็ดรอยเกาสิบหกบาท

สามสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๖        มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

                                                                                                                   

                                          
                                                       (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 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 ๕๐๐ ไวเอิล ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอ

ราคา เปนเงนิท้ังสิ้น ๗,๔๙๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสี่รอยเกาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๖        มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                   

                                          
                                                       (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 lynestrenol ๕๐๐ mcg tablet, ๒๘ tablets pack โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามที่ โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซื้อยา lynestrenol ๕๐๐ mcg tablet, ๒๘ tablets pack โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               lynestrenol ๕๐๐ mcg tablet, ๒๘ tablets pack (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๒๘๗๔) จํานวน ๒๐๐ แผง

(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา 

เปนเงินท้ังสิ้น ๑๓,๐๕๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหาสิบสี่บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๖        มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                                   

                                          
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                                     นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
                                                      รักษาการในตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                     ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 
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