
  
                  

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/๔๓  วันที ่    ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ บน website ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

                     ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ต ามมาตรา      
๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น 

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
บน website ของหน่วยงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต                                     
  
 
                                            (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
                                               อนุญาต 
 
 
                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ 

(บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ก่อสร้างอาคาร 6 ช้ัน 144
 เตียง พ้ืนท่ีประมาณ 
4,496 ตารางเมตร ตาม
แบบเลขท่ี 9073

      73,000,000        72,783,000 ประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

1.บริษัท มหาฤกษ์ด ารงพัฒนา 
จ ากัด ราคา  69,988,000  บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิษณุออโต้แอร์
  ราคา 62,900,000 บาท       
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอนเทมโพราร่ี
 คอนสตรัคช่ัน ราคา  
63,400,000  บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริชัยบึงสาม
พัน   ราคา 63,634,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
พิษณุออโต้แอร์  ราคา
 62,900,000 บาท

คุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
ตามเอกสาร และ
เสนอราคาต่ าสุด

730/2562 ลงวันท่ี
 13 กันยายน 2562

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์)
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

แบบ  สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์  2564

โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชนครไทย
วันท่ี  25 เดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2564



รหัสส่ังซ้ือ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี

BO-6402-00008 ยา 41,048.20 41,048.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.163 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 10,800.00 10,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.164 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 13,375.00 13,375.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.165 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) ราคาต่ าสุด 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 1,900.00 1,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 79,640.00 79,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979)  จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.166 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 26,600.00 26,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.167 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด บริษัท บางกอกดรัก จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.168 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 12,840.00 12,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.169 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 296,900.00 296,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.170 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 11,800.00 11,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.171 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 40,000.00 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.173 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 20,500.00 20,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.174 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีนา จ ากัด บริษัท ฟาร์มีนา จ ากัด ราคาต่ าสุด 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.175 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 4,400.00 4,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด ราคาต่ าสุด 19/2/2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

วันท่ี 25 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564



BO-6402-00008 ยา 1,890.00 1,890.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด บริษัท ยูเมด้า จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.176 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 150,500.00 150,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.177 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 44,950.00 44,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.178 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 48,870.00 48,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.179 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.180 19/2/2564

BO-6402-00008 ยา 5,800.00 5,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี ราคาต่ าสุด ภส.6402.181 19/2/2564

BO-6402-00009 ยา 6,800.00 6,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.189 19/2/2564

BO-6402-00009 ยา 53,351.00 53,351.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.190 19/2/2564

BO-6402-00009 ยา 37,557.00 37,557.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.191 19/2/2564

BO-6402-00009 ยา 12,400.00 12,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลน (1982) จ ากัด บริษัท ฟาร์มาแลน (1982) จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.192 19/2/2564

BO-6402-00009 ยา 42,575.00 42,575.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด ภส.6402.193 19/2/2564

BO-6402-00010 วัสดุเภสัชกรรม 32,000.00 32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คก้ิง จ ากัด บริษัท เมดิกา แพ็คก้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 448 19/2/2564

BO-6402-00010 วัสดุเภสัชกรรม 11,128.00 11,128.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธ์ิซัพพลาย ร้านประสิทธ์ิซัพพลาย ราคาต่ าสุด 449 19/2/2564

BO-6402-00010 วัสดุเภสัชกรรม 40,500.00 40,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. บี เอส แอนด์ เฟรนด์ หจก. บี เอส แอนด์ เฟรนด์ ราคาต่ าสุด 450 19/2/2564

BO-6402-00011 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 5,350.00 5,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด 451 19/2/2564

BO-6402-00011 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 12,347.80 12,347.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 452 19/2/2564

BO-6402-00011 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ราคาต่ าสุด 453 19/2/2564

BO-6402-00011 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 8,234.00 8,234.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 454 19/2/2564

BO-6402-00011 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 10,700.00 10,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 455 19/2/2564

BO-6402-00011 เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 396,500.00 396,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด 456 19/2/2564



BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 11,400.00 11,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 457 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 5,845.00 5,845.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด ราคาต่ าสุด 458 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 41,890.50 41,890.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด 459 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 10,750.00 10,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ราคาต่ าสุด 460 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุด 461 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 6,300.00 6,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด ราคาต่ าสุด 462 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 4,565.00 4,565.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด บริษัท พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 53,662.11 53,662.11 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน) บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน) ราคาต่ าสุด 463 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 3,930.00 3,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซีย เมดิคอล  อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเซีย เมดิคอล  อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุด 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 12,170.00 12,170.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ พี เอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอฟ พี เอช เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 464 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 16,625.00 16,625.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ าสุด 465 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 18,200.00 18,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 466 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 500.00 500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ าสุด 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 21,100.00 21,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากัด บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 467 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 15,632.70 15,632.70 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส หจก.พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส ราคาต่ าสุด 468 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 33,100.00 33,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส หจก.เมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส ราคาต่ าสุด 469 19/2/2564

BO-6402-00012 วัสดุการแพทย์ท่ัวไป 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ธอีสท์ ซิสเตมส์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ธอีสท์ ซิสเตมส์ ราคาต่ าสุด 470 19/2/2564

BO-6402-00013 ยา 118,600.00 118,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.172 19/2/2564

BO-6402-00013 ยา 12,250.00 12,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลน (1982) จ ากัด บริษัท ฟาร์มาแลน (1982) จ ากัด ราคาต่ าสุด ภส.6402.183 19/2/2564

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์)
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
ชื่อหน่วยงาน  : งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ปี  :      25  กุมภาพันธ์  2564 
หัวข้อ  :  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดข้อมูล  ตามเอกสารแนบ             

Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                    (นายพัทธนันท์  มาแจ๊ด)                              (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ์) 
                  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
           วันที่  25  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4         วันที่  25  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4     
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

( นางสาวทศพรสวรรค์  แจ้งธีรศิลป์ ) 
                                            ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
                                       วันที่  25  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 
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