
ล าดับ
 วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จา้ง
ระยะเวลาที่ได้จัดซ้ือ/จัดจ้าง วธิจีัดซ้ือจัดจ้าง

1 6,220.20          ใบส่ังซ้ือเลขที่ 001          
    วันที่ 5/10/2563

เฉพาะเจาะจง

2 33,673.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 002          
   วันที่ 5/10/2563

เฉพาะเจาะจง

3 19,319.92        
ใบส่ังซ้ือเลขที่  004         
   วันที่ 5/10/2563

เฉพาะเจาะจง

4 17,012.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 006          
   วันที่ 5/10/2563

เฉพาะเจาะจง

5 4,280.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่  007         
  วันที่ 7/10/2563

เฉพาะเจาะจง

6 450.00             
ใบส่ังซ้ือเลขที่   009        
  วันที่ 7/10/2563

เฉพาะเจาะจง

7 3,745.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่   010        
   วันที่ 12/10/2563

เฉพาะเจาะจง

8 42,000.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่  013         
  วันที่ 12/10/2563

เฉพาะเจาะจง

9 15,375.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่   014        
  วันที่ 12/10/2563

เฉพาะเจาะจง

10 1,950.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 015          
  วันที่ 12/10/2563

เฉพาะเจาะจง

11 8,535.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 016          
  วันที่ 12/10/2563

เฉพาะเจาะจง

12 12,321.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 017          
  วันที่ 12/10/2563

เฉพาะเจาะจง

13 19,437.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่   018        
   วันที่ 12/10/2563

เฉพาะเจาะจง

สรปุผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2564 ประเภท วัสดทุั่วไป เดอืน ตลุาคม - ธ.ค. 2563
โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

จา้งเหมาก าจดัขยะ

ซ้ือวัสดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย

ค่าบ ารุงรักษาระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์

งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง

ค่าเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร

จา้งเหมาก าจดัปลวดและหนู

ซ้ือวัสดุงานบ้าน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย

ซ้ือวัสดุงานบ้าน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย

จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน

ซ้ือวัสดุยานพาหนะ

ซ้ือคลอรีนน้ า

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย

ซ้ือวัสดุส านักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย

ซ้ือวัสดุงานบ้าน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย



สรปุผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2564 ประเภท วัสดทุั่วไป เดอืน ตลุาคม - ธ.ค. 2563
โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

14 23,500.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 019          
  วันที่ 12/10/2563

เฉพาะเจาะจง

15 12,777.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่  020         
   วันที่ 12/10/2563

เฉพาะเจาะจง

16 75,797.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่  021         
  วันที่  15/10/2563

เฉพาะเจาะจง

17 3,177.90          
สัญญาเลขที่ 022            
   วันที่ 16/10/2563

เฉพาะเจาะจง

18 2,520.92          
ใบส่ังซ้ือเลขที่  023         
  วันที่ 16/10/2563

เฉพาะเจาะจง

19 6,927.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่  024         
   วันที่ 16/10/2563

เฉพาะเจาะจง

20 12,730.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่   2025      
 วันที่ 16/10/2563

เฉพาะเจาะจง

21 40,285.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่  026         
  วันที่ 16/10/2563

เฉพาะเจาะจง

22 9,800.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่   027        
   วันที่ 16/10/2563

เฉพาะเจาะจง

23 2,572.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่  028         
   วันที่ 16/10/2563

เฉพาะเจาะจง

24 2,675.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 029          
  วันที่ 16/10/2563

เฉพาะเจาะจง

25 45,000.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่    032       
   วันที่ 22/10/2563

เฉพาะเจาะจง

26 32,000.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 039          
  วันที่ 22/10/2563

เฉพาะเจาะจง

27 132,737.50      
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 040          
  วันที่ 22/10/2563

เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย

ซ้ือครุภัณฑ์อื่นๆ

ซ้ือวัสดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
งานปฐมภูมิและองค์รวม

จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ

จา้งเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

ซ้ือวัสดุงานบ้านเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย

ซ้ือวัสดุงานบ้านเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย

ซ้ือวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย

จา้งเหมาวิเคราะห์น้ าประปา

จา้งเหมาวิเคราะห์น้ าเสีย

ซ้ือวัสดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย

บ ารุงรักษาเคร่ืองนึ่งฆ่าเชื้อ

จา้งเหมารักษาความปลอดภัย

จา้งเหมาท าความสะอาด



สรปุผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2564 ประเภท วัสดทุั่วไป เดอืน ตลุาคม - ธ.ค. 2563
โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

28 15,200.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่   052       
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

29 39,750.50        
ใบส่ังซ้ือเลขที่   053       
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

30 4,900.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่  054        
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

31 4,000.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่  055        
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

32 6,945.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่    056      
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

33 2,922.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่  057      
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

34 5,000.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่  058       
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

35 5,000.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 059         
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

36 3,600.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่  060     
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

37 20,000.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 061        
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

38 1,680.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 061/1       
   วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

39 77,040.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 062        
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

40 1,260.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่   062/1 
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

41 1,800.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่   063      
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

ซ้ือ ว.การแพทย์

ซ้ือ ว.การแพทย์

ซ้ือ ว.การแพทย์

ซ้ือ ว.การแพทย์

ซ้ือ ว.การแพทย์

ซ้ือ ว.การแพทย์

ซ้ือ ว.การแพทย์

ซ้ือ ว.การแพทย์

ซ้ือ ว.การแพทย์

ซ้ือ ค.การแพทย์

ซ้ือวัสดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย

ซ้ือ ว.การแพทย์

ซ้ือวัสดุงานบ้าน

ซ้ือ ว.การแพทย์



สรปุผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2564 ประเภท วัสดทุั่วไป เดอืน ตลุาคม - ธ.ค. 2563
โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

42 2,000.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่  063/1      
 วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

43 32,100.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 064        
วันที่  5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

44 21,320.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 064/1       
 วันที่  5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

45 890.00             
ใบส่ังซ้ือเลขที่  065/1      
  วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

46 9,400.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่  066        
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

47 17,500.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่   067       
วันที่  5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

48 1,300.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่  068      
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

49 385.20             
ใบส่ังซ้ือเลขที่   069     
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

50 7,605.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่  070       
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

51 5,250.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 071        
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

52 34,753.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่  072         
 วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

53 17,877.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 073        
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

54 360.00             
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 074          
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

55 19,327.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 075        
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

ซ้ือวัสดุงานบ้านเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย

ซ้ือวัสดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย

ซ้ือ วัสดุอุปโภคบริโภค

ซ้ือ ว.การแพทย์

ซ้ือ ว.การแพทย์

ซ้ือ ว.การแพทย์

ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ซ้ือ ว.การแพทย์

ซ้ือวัสดุอื่นๆ

ซ้ือ ว.คอมพิวเตอร์

ซ้ือ ว.การแพทย์

ซ้ือ ว.คอมพิวเตอร์

ซ้ือวัสดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย

ซ้ือวัสดุงานบ้านเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย



สรปุผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2564 ประเภท วัสดทุั่วไป เดอืน ตลุาคม - ธ.ค. 2563
โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

56 828.00             
ใบส่ังซ้ือเลขที่  076       
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

57 12,125.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่  077        
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

58 1,305.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่   078       
วันที่  5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

59 6,300.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่   079      
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

60 2,200.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่  080       
วันที่ 5/11/2563

เฉพาะเจาะจง

61 36,690.50        
ใบส่ังซ้ือเลขที่    081      
วันที่ 16/11/2563

เฉพาะเจาะจง

62 17,950.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 082        
วันที่ 16/11/2563

เฉพาะเจาะจง

63 16,000.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 083         
วันที่ 16/11/2563

เฉพาะเจาะจง

64 19,500.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่   084     
วันที่ 16/11/2563

เฉพาะเจาะจง

65 1,605.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่  085         
 วันที่ 16/11/2563

เฉพาะเจาะจง

66 3,500.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่   086      
วันที่ 16/11/2563

เฉพาะเจาะจง

67 2,882.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่   086/1     
 วันที่ 16/11/2563

เฉพาะเจาะจง

68 535.00             
ใบส่ังซ้ือเลขที่    087   
วันที่ 16/11/2563

เฉพาะเจาะจง

69 2,568.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่    088      
วันที่ 16/11/2563

เฉพาะเจาะจง

ซ้ือ วัสดุไฟฟ้า

จา้งเหมาซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน

จา้งเหมาซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน

จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้าน

จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้าน

จา้งเหมาบริการ

ซ้ือวัสดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย

จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์

จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์

จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์

ซ้ือ ว.ส านักงาน

ซ้ือวัสดุงานบ้านเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย

ซ้ือวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย

ซ้ือวัสดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย



สรปุผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2564 ประเภท วัสดทุั่วไป เดอืน ตลุาคม - ธ.ค. 2563
โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

70 2,100.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่   089      
วันที่ 16/11/2563

เฉพาะเจาะจง

71 15,050.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่    090   
วันที่ 16/11/2563

เฉพาะเจาะจง

72 3,000.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่    091   
วันที่ 18/11/2563

เฉพาะเจาะจง

73 2,000.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 092        
วันที่ 18/11/2563

เฉพาะเจาะจง

74 1,482.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 093         
วันที่ 18/11/2563

เฉพาะเจาะจง

75 1,640.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่    094     
วันที่ 18/11/2563

เฉพาะเจาะจง

76 800.00             
ใบส่ังซ้ือเลขที่    095      
วันที่ 18/11/2563

เฉพาะเจาะจง

77 1,580.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่    096   
วันที่ 18/11/2563

เฉพาะเจาะจง

78 1,600.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่    097      
วันที่ 18/11/2563

เฉพาะเจาะจง

79 940.00             
ใบส่ังซ้ือเลขที่    098      
วันที่ 18/11/2563

เฉพาะเจาะจง

80 9,000.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่   099       
วันที่ 18/11/2563

เฉพาะเจาะจง

81 12,624.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่    100   
วันที่ 18/11/2563

เฉพาะเจาะจง

82 20,200.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่    101   
วันที่ 18/11/2563

เฉพาะเจาะจง

83 9,922.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่   102     
วันที่ 18/11/2563

เฉพาะเจาะจง

ซ้ือ ว.การแพทย์

ซ้ือ วัสดุงานบ้าน

ซ้ือ ว.ส านักงาน

ซ้ือวัสดุอื่นๆ

ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ซ้ือ ว.การแพทย์

ซ้ือวัสดุประปา

ซ้ือวัสดุส านักงาน

ซ้ือวัสดุส านักงาน

ซ้ือ ว.กอ่สร้าง

ซ้ือวัสดุอื่นๆ

ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ซ้ือวัสดุงานบ้านเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย

ซ้ือวัสดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย



สรปุผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2564 ประเภท วัสดทุั่วไป เดอืน ตลุาคม - ธ.ค. 2563
โรงพยาบาลหางดง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

84 1,215.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 103       
วันที่ 18/11/2563

เฉพาะเจาะจง

85 6,300.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่    104     
วันที่ 18/11/2563

เฉพาะเจาะจง

86 4,765.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่    105      
วันที่ 18/11/2563

เฉพาะเจาะจง

87 11,750.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่  106      
วันที่ 18/11/2563

เฉพาะเจาะจง

88 9,582.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่    108     
วันที่ 25/11/2563

เฉพาะเจาะจง

89 10,000.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 109       
วันที่ 25/11/2563

เฉพาะเจาะจง

90 9,280.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 110      
วันที่ 25/11/2563

เฉพาะเจาะจง

91 4,250.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 111       
วันที่ 25/11/2563

เฉพาะเจาะจง

92 3,200.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 112      
วันที่ 25/11/2563

เฉพาะเจาะจง

93 105,000.00      
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 113      
วันที่ 26/11/2563

เฉพาะเจาะจง

94 54,950.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 114      
วันที่ 26/11/2563

เฉพาะเจาะจง

95 4,490.00          
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 115      
วันที่ 26/11/2563

เฉพาะเจาะจง

96 21,000.00        
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 116      
วันที่ 26/11/2563

เฉพาะเจาะจง

ซ้ือ ค.การแพทย์

ซ้ือ ว.การแพทย์

ซ้ือ ว.การแพทย์

ซ้ือ ว.การแพทย์

ซ้ือ ว.การแพทย์

ซ้ือ ค.การแพทย์

ซ้ือ ว.การแพทย์

จา้งเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์

ซ้ือ ว.การแพทย์

ซ้ือวัสดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย

ซ้ือ ว.คอมพิวเตอร์

ซ้ือวัสดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย

ซ้ือวัสดุส านักงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆใน รพ.และ รพ.ส.ต.ในเครือขา่ย


