บันทึกข้อความ

9

ส ่ว น ร า ช ก า ร ..งานพสด กล่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางระจัน โทร. ๐ ๓๖๘๑ ๔๗๕๕ ต่อ...๒๑๙.

น

ส ห ๐๐๓๓■ ๓0๑/๑๗๕๔........................................
วนV) ๖,^สิ.คูน าย.นุ.๒๕๖.๕;.
เรือ ง ขออนุมัติลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางระจัน.............................................................................................
เรียน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน

งานพัสดุ/!ลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางระจัน ซ,อรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าV
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย และ'ขออนุมัตินำประกาศแบบสรุปผลการดำเนิน
การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางระจัน เพื่อให้
สาธารณซนรับทราบโดยทั่วกัน7
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย

[น^
(นางโกสุม เสือจอย)
พนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
(บุญนำ นันทวนิซ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ-อนุมัติ

(นายธีรศกดี้ เด่นดวง)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
‘บ

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ซื่อหน่วยงาน งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางระจัน
วับ /เดือน/ปี
๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ^
หัวข้อ เผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลบางระจัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางระจัน ขออนุมัติเผยแพร่ผลการประกาศผลผู้ชนะกถุรจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้!ด้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เผยแพร่ลงเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลบางระจัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
หมายเหตุ.................................................................................................................................................................................

ผ้รับผิดขอบการให้ข้อมล , V

ผู้อนุมัติรับรอง

ว่าที่ร้อยตรีหญิง....
(บุญนำ นันทวานิข)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
วันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

(นายธืรศักัดี้ เด่นดวง)
ตำแหน่ง นายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน
วันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางโกสุม เสือจอย)
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
วันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

บันทึกข้อความ
ส่วนราขการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางระจัน โทร ๐๓๖-๘๑๔๗๕๕
ที่ ๓ 00๓๓.๓อ® / ส ื^ / ?
ลงวันที่ \ #
มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการใช้วัสดุ/สินค้า
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจับ
ด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป ปได้สำรวจวัสดุที่มีอยู่ในความรับผิดชอบแล้ว ^ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
รายการวัสดุ/สินค้า คงเหลือ (ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕)
รายการ
ราคาทุนต่อ แยกประเภทราคา
ราคา
หมายเหตุ
หน่วย
วัสดุทั่วไป ^
ราคารวม
๒๐๙,๔๑๘.๕๐.ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมราคาทั่งสิ้น
๒๐๙,๔๑๘.๕๐.-

๑.

ลำดับ

๒. รายการวัสดุ/สินค้า ซื้อระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ^
ลำดับ
รายการ
ราคาทุนต่อ แยกประเภทราคา
หน่วย
วัสดุทั่วไป ^
ราคารวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมราคาทั่งสิ้น
๓. รายการวัสดุ/สินค้า ปลายงวด ( ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕)
ลำดับ
รายการ
ราคาทุนต่อ แยกประเภทราคา
หน่วย
วัสดุทั่วไป /
ราคารวม^
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมราคาทั่งสิ้นั

ราคา

หมายเหตุ

๕๓,๖๓๐.๐9.๕๓,๖๓๐.®•๐.ราคา

หมายเหตุ

๑๙๒,๓๐๖.๒๕.๑๙๒,๓๐๖.๒๕.7

ฉะนั้น วัสดุ/สินค้าที่ใช้ไป ะะ รายการที่ ๑ + รายการที่ ๒ - รายการที่ ๓ ะ ๗๐,๗๔๒.๒๕.จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ๅ&

(นายธีรศักดี้ เด่นดวง)
นายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน

ไ^ ฝ
(นางโกสุม เสือจอย)
พนักงานธุรการ
ผู้จัดทำรายงาน

รายงานการจัดซื้อ -ใซไป วัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
ประเภทวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุสำนักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุการเกษตร
วัสดุไฟฟ้าๆ
วัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเชื้อเพลิง
วัสดุโฆษณา
วัสดุยานพาหนะ
วัสดุอื่น ๆ
วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุบริโภค

ยอดยกมา

ซื้อระหว่างเดือน
(ริ)(5) ,1©(ริ^0. (&อื่0 ^
๖,๗ ๖๐.00, .-'
๒๕,๑๒๐.๐๐.
๘,๒๕๐.๐๐^
-

๙,๖๕๐.๐9๕๖,๔๐๘.๐๐
-

๒๐๙,๔๑๘.๕๐๐

จ่ายไป
-

๑๗,๖๓๔.๐9(เ^,(ริ)0^0.00
6

-

-

๔,๖๒๐.๐6
๓๔,๐๐๐.๐9

๒,๘๙๓.๒๕
๑๑,๐๓๕.๐๐
๓๔,๐๐๐.๐๐
/

-

-

-

๕๓,๖๓0 , ๐๐

(นางโกสุม เสือจอย)

คงเหสือยกไป หมายเหตุ
๑๐๗,๓๖๖.๕9๒๘,๑๙๐.๐0
๖,๗๕๖.๗๕
๔๙,๙๙๓.๐๐

-

๗๐,๗๔๒.๒๕

-

๑๙๒,๓๐๖.1|)๕

แบบสรุป ผลการดำเนิน การจัด ซื้อ ในรอบเดือ นพฤษภาคม ๒๕๖๕
โรงพยาบาลบางระจัน
วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อ

๑ วัสดุนํ้ามันและเชื้อเพลิง ๑ 00 ,000 .09- ๑๐๐,๐๐๐.0๐ เฉพาะเจาะจง
...... ~...... /
เดือนเมษายน ๒๕๖๕
๒ วัสดุสำนักงาน
จำนวน ๑ รายการ

๔ ,๙00.00

๓ วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน ๑ รายการ

๘,๒๕0.00

๘,๒๕0.00

(^ วัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน ๑ รายการ

๔,๖๒0.00

๔,๖๒๐.0๐

๕ วัสดุสำนักงาน
จำนวน ๒ รายการ

๑,๘๖๐.๐^)

๑,๘๖๐.๐๐

รวมราคาทั้งสิ้น

/

๕๓,๖๓๐.๐๐

[ ก '.เ^^ . ......................... เจ้าหน้าที่
(นางโกสุม เสือจอย)

๔,๙๐๐.๐0

/

รายซื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง
หจก.บางระจันปิโตรเลียม
๓๔,๐๐๐.๐๐^'

หจก.บางระจันปิโตรเลียม
๓๔,๐๐๐.๐๐

เลขที่และวันที่ฃอ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
สมเหตุสมผล ใบแจ้งค่านํ้ามันเชื้อเพลิง
ลว ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เฉพาะเจาะจง บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
๔,๙๐๐.๐๐ -

บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
๔,๙๐๐.๐๐ ^

สมเหตุสมผล เลขที ๘๘๑๑๓๖๘
ลว ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕

เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอร์ คอมพิวเตอร์ฯ
/
๘,๒๕๐.๐๐ / -

บ. อินเตอร์ คอมพิวเตอร์ฯ
๘,๒๕๐.๐๐ /

สมเหตุสมผล เลขที IV-๒๐๒๒๐๕๐๐๑๗๕
ลว ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๕

เฉพาะเจาะจง. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวโปร
๔,๖๒๐.๐๐

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวโปร
๔,๖๒๐.๐๐

สมเหตุสมผล เลขที่ IV๖๕๐๕๐๑๖
ลว ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๕

เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอสบี ดอทคอม
/
๑,๘๖๐.๐๐ ^

หจก.พีเอสบี ดอทคอม
๑,0โ90โ)๐.๐๐

สมเหตุสมผล เลขที 05๒๕๖๕๐๕/ ๐๐๐๗๖
ลว ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕

ห้าหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน
ว่าที่ร้อยตรีหญิง.................. ./.
(บุญนำ บัน'ทว,นิ'ซ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

................. .............................................
(นายธีรศักดิ เด่นดวง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน

ลำดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดจ้าง
(บาท)

๑ จ้างหมอนวดแผนไทย
จำนวน ๓ คน

๓๐,๘๗๕.๐๐^

๒ จ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ
จำนวน ๑ คน
๓ จ้างเหมาบริการจนท.บันทึกข้อมูล
จำนวน ๑ คน
(^ จ้างเหมาบริการพนักงานคีย์ข้อมูล

๑๑(ริ^,(2^(ริ-0.00

๕ จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเหลือๆ
งานทันตกรรม จำนวน ๑ คน
๗ จ้างเหมาบริก ารพนัก งานห้อ งปฎิน ตั กิ าร

6)6)(^,(1(10.00

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
โรงพยาบาลบางระจัน
วันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ราคากลาง
วิธีจ้าง
รายซื่อผู้เสนอราคา
ผูไ้ ด้'รับการคัดเลือก
(บาท)
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง
เฉพาะ ๑. นายอรัญ นิลเต่า
๑. นายอรัญ นิลเต่า
๓๐,๘๗๕.๐9
เจาะจง ๒. นางธนัญพรรธน่ มั่นคง ๒. นางธนัญพรรธน์ มั่นคง
๓. นายวันขัย เนียมทอง ๓. นายวันขัย เนียมทอง
๓๐,๘๗๕.๐๐
๓๐,๘๗๕.๐๐
๑๑ (ริ!,(เ^(ริ!.๐.๐0" เฉพาะ นางสาววิลาวัลณ์ จระเทศ นางสาววิลาวัลณ์ จระเทศ
เจาะจง ๙,๕๔๕.๐๐
๙,๕๔๕.๐๐
6)616^,(1(10.00
เฉพาะ นางสาวพรทิพย์ คงถาวร นางสาวพรทิพย์ คงถาวร
เจาะจง (งึ่,(2^0.(3^0
&(5^0.(9^0
๙๖,๐๐๐.๐๐^
เฉพาะ นางสาวปองกมล สุขประเสริฐ บางสาวปองกมล สุขประเสริฐ
เจาะจง ๘,๐๐๐.๐๐
๘,๐๐๐.๐๐
๙๖,๐๐๐.๐๐^
เฉพาะ นางสาวภาวินี อิงคนินันทิ นางสาวภาวินี อิงคนินันทิ
เจาะจง ๘,๐๐๐.๐๐
๘,๐๐๐.๐๐
เฉพาะ นางจุฑ าทิพ จิต รวัฒ นะภา
๙๖,๐๐๐.๐0
นางจุฑ า ทิพ จิต รวัฒ นะภา
เจาะจง ๗,๕๗๘.๙๕
๗,๕๗๘.๙๕
๙๖,๐๐๐.0๙
เฉพาะ นางจรินทร์ ฉิมพาลื
บางจรินทร์ ฉิมพาลื
เจาะจง ๘,๐๐๐.๐๐
๘,๐๐๐.๐๐
เฉพาะ นายวัซระ ปีนทอง
นายวัชระ ปีนทอง
๑๐๖,๒๐๐.9๐
เจาะจง ๘,๓๘๔.๒๒
๘,๓๘๔.๒๒
๑๐๖,๒๐๐,๐๐
เฉพาะ นายภูมินันทิ วรรณเกษม นายภูมินันทิ วรรณเกษม
เจาะจง ๘,๓๘๔.๒๒
๘,๓๘๔.๒๒
(ไ 9 ,

๙๖,๐๐0.๐๐
/
๙๖,๐๐๐.๐๐^
๙๖,๐๐๐.๐๐

/

๘ จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเหลือคนไข้'' ๙ ๖ ,๐ ๐ ๐ .0๙
งานจ่ายกลาง จำนวน ๑ คน
๑๐ จ้างเหมาบริการ พนง.ขับรถยนต์
๑๐๖,๒๐๐.๐(/
จำนวน ๑ คน
๑๑ จ้างเหมาบริการ พนง.ขับรถยนต์
๑๐๖,๒๐๐.๐๐
/
จำนวน ๑ คบ

งตุผลที่คัดเลือ
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ฃอ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
สมเหตุสมผล สห ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๑๒๙๖
ลว ๕ ม.ค.๖๔

สมเหตุสมผล เลขที ๑๒/ ๒๕๖๕
ลว ๑ ต.ค.๒๕๖๔
สมเหตุสมผล เลขที ๑๑/ ๒๕๖๕
ลว ๑ ต.ค.๒๕๖๔
สมเหตุสมผล เลขที่ ๒๐/ ๒๕๖๕
ลว ๑๑ ต.ค.๒๕๖๔
สมเหตุสมผล เลขที่ ๑๕/ ๒๕๖๕
ลว ๑ ต.ค.๒๕๖๔
สมเหตุสมผล เลขที่ ๑๗/ ๒๕๖๕
ลว ๑ ต.ค.๒๕๖๔
สมเหตุสมผล เลขที่ ๑๓/ ๒๕๖๕
ลว ๑ ต.ค.๒๕๖๔
สมเหตุสมผล เลขที่ ๙/ ๒๕๖๕
ลว ๑ ต.ค.๒๕๖๔
สมเหตุสมผล เลขที่ ๑๐/ ๒๕๖๕
ลว ๑ ต.ค.๒๕๖๔

ลำดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดจ้าง
(บาท)

๑๒ จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป

๙๖, 0 0 0 .09

๑๓ จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป

๙๖,000.0๙"

๑ (ริ! จ้างเหมาบริการพนักงานเปล

๙๖,๐๐๐.๐๐^

๑(^ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ๙ ๖ ๖ ,0 00.00
๑๖ เช่าระบบอินเตอร์เน็ต

๙๘,๖๖๓.๖0

๑๗ จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

๓๒๒,๙๒0.00,

๑69 จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ

๗๕,000.00
/

/

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
โรงพยาบาลบางระจัน
วันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ราคากลาง
วิธีจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
(บาท)
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลง
ชื้อหรือจ้าง
๙๖,๐๐๐.00^ เฉพาะ นางสาวบัวหลวง ภู่งาม นางสาวบัวหลวง ภู่งาม
เจาะจง ๒,๙๔๗.๔๐
๒,๙๔๗.๔๐
๙๖,๐๐๐.00
เฉพาะ นายสมควร พันธ์ทอง
บายสมควร พันธ์ทอง
เจาะจง ๕,๐๕๒.๖๕
๕,๐๕๒.๖๕
๙๖,๐๐๐.00,
เฉพาะ นายวิรากร ดิษฐ์อาจ
นายวิรากร ดิษฐ์อาจ
เจาะจง ๘,๐๐๐.๐๐
๘,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
บ.รักษาความปลอดภัย เค.เอ็มๆ บ.รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม'ๆ
๘๐,๕๐๐.๐๐
๘๐,๕๐๐.๐๐
(ร็แ^,*00ว๓ .0
เฉพาะ บ.โทรคมนาคมฯ
บ.โทรคมนาคมๆ
เจาะจง ๔,๐๕๕.๓๐
๔,๐๕๕.๓๐
๓๒๒,๙๒๐.๐๐ เฉพาะ นายปริซา สุขสะบาย
นายปริซา สุขสะบาย
/
เจาะจง ๕๐,๗๙๐.๐๐
๕๐,๗๙๐.๐๐
๗๕,๐๐๐.๐๐
เฉพาะ บ.ไอซีควอลิตี้ซิสเต็ม จำกัด บ.ไอซีควอลิตี้ซิสเต็ม จำกัด
/
เจาะจง ๑๑,6^๑0ว.0๑
๑๑,69๑0ว.0๑

งตุผลที่คัดเลือ
โดยสรุป
สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล

เลขที่และวันที่ขอ
สัญญาหรือข้อตกลง
ใบการซื้อหรือจ้าง
เลขที่ ๑๙/ ๒๕๖๕
ลว ๔ ต.ค.๒๕๖๔
เลขที่ ๑๘/ ๒๕๖๕
ลว ๔ ต.ค.๒๕๖๔
เลขที่ ๑๖/ ๒๕๖๕
ลว ๑ ต.ค.๒๕๖๔
เล่มที ๑๑เอ เลขที ๕๗๒๑
ลว ๑ ธ.ค. ๒๕๖๓
เลขที่บ.จ.๒๓/๒๕๖๕
ลว ๑ ต.ค.๒๕๖๔
เลขที่ บ.จ.๒๘/ ๒๕๖๕
ลว ๒๘ ธค.๒๕๖๔
เลขที่ บ.จ.๔/๒๕๖๕
ลว ๑ ต.ค.๒๕๖๔

ลำดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดจ้าง
(บาท)

๑๙ เช่าระบบเครื่องอ่านเอกซเรย์

๓๖๐,0๐0.๐0

๒๐ ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ฯ

๖,๔๕๐.๐๐

๒๑ ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์

๓,๐๖๑.๐๐

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
โรงพยาบาลบางระจัน
วันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ราคากลาง
วิธีจ้าง
รายซื่อผู้เสนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเสือก
(บาท)
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง
,.๓๖๐,๐๐๐.๐๐
เฉพาะ บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
เจาะจง ๓๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๖,๔๕๐.๐๐
เฉพาะ หจก.พีเอสบี ดอทคอม
หจก.พีเอสบี ดอทคอม
ค
เจาะจง ๖,๔๕๐.๐๐
๖,๔๕๐.๐๐
๓,๐๖๑.๐๐
เฉพาะ หจก.พีเอสบี ดอทคอม
หจก.พิเอสบี ดอทคอม
/
เจาะจง ๓,๐๖๑.๐๐
๓,๐๖๑.๐๐

/เตุผลที่คัดเสือ
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ฃอ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
สมเหตุสมผล สญ.เลขที่ ๑/ ๒๕๖๕
ลว ๑ ต.ค.๒๕๖๔
สมเหตุสมผล เลขที 05๒๕๖๕๐๕/๐๐๐๑๐
ลว ๕ พ.ค.๒๕๖๕
สมเหตุสมผล เลขที 05๒๕๖๕๐๕/๐๐๐๒๐

ลว ๙ พ.ค.๒๕๖๕

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางโกสุม เสือจอย)

(นายธีรศักดึ๋ เด่นดวง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน

