
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง
วิธีซ้ือหรือ

จ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีใบส่งของ

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรช้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 92,750.00        92,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV 6303-0400 2 มีนาคม 2563

2 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 28,126.00        28,126.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด IV6303-0503 2 มีนาคม 2563

3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 91,725.00        91,725.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ราคาต  าสุด INV 6303-0403 2 มีนาคม 2563

4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 75,500.00        75,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ ากัด บริษัท ไบโอเซน จ ากัด ราคาต  าสุด SN2003-030 2 มีนาคม 2563

5 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 99,000.00        99,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต  าสุด EX-IV6303-103 2 มีนาคม 2563

6 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 62,400.00        62,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โควิเด่น บริษัท โควิเด่น ราคาต  าสุด 2 มีนาคม 2563

7 จ้างซ่อมโคมไฟฟ้า 16,000.00        16,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.เคมีอุปกรณ์ บริษัท ป.เคมีอุปกรณ์ ราคาต  าสุด 2 มีนาคม 2563

8 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,500.00        10,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต  าสุด 2 มีนาคม 2563

9 วัสดุก่อสร้าง 7,360.00          7,360.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง ราคาต  าสุด 2 มีนาคม 2563

10 จ้างเหมาคนสวน 58,240.00        58,240.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวแต๋ง เรือนแก้ว นางสาวแต๋ง เรือนแก้ว ราคาต  าสุด 2 มีนาคม 2563

11 ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,660.00          9,660.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช ราคาต  าสุด 2 มีนาคม 2563

12 วัสดุทันตกรรม 26,400.00        26,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด บริษัท ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด ราคาต  าสุด IS6301731 2 มีนาคม 2563

13 วัสดุทันตกรรม 24,500.00        24,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นูโนเด้นท์ จ ากัด บริษัท นูโนเด้นท์ จ ากัด ราคาต  าสุด IV6303007 2 มีนาคม 2563

14 วัสดุทันตกรรม 22,855.20        22,855.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 5331216126 2 มีนาคม 2563

15 วัสดุทันตกรรม 2,354.00          2,354.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด 5331167210 2 มีนาคม 2563

16 วัสดุทันตกรรม 7,000.00          7,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็มมีเน้นซ์ หจก. เอ็มมีเน้นซ์ ราคาต  าสุด IVD0068766 2 มีนาคม 2563

17 วัสดุทันตกรรม 1,000.00          1,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร์พีเด้นท์ จ ากัด บริษัท วีอาร์พีเด้นท์ จ ากัด ราคาต  าสุด 142030230 2 มีนาคม 2563

18 จ้างซ่อมเครื องนึ ง 7,695.79          7,695.79         เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิซัฒน์การช่าง(๑๙๙๒) จ ากัด บริษัท น าวิซัฒน์การช่าง(๑๙๙๒) จ ากัด ราคาต  าสุด 2 มีนาคม 2563

19 จ้างติดต้ังสปริงเกอร์ 8,500.00          8,500.00         เฉพาะเจาะจง นาย อภิเดช  ปาหนัน นาย อภิเดช  ปาหนัน ราคาต  าสุด 2 มีนาคม 2563

20 จ้างซ่อมเครื องนึ ง 17,443.14        17,443.14       เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(๑๙๙๒) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(๑๙๙๒) จ ากัด ราคาต  าสุด 2 มีนาคม 2563

21 กรวยจราจร 10,400.00        10,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าล้อมเคหะภัณพ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณพ์ ราคาต  าสุด 2 มีนาคม 2563

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 6,075.00          6,075.00         หจก. อีพี หจก. อีพี 2 มีนาคม 2563

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 31,393.00        31,393.00       หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช 2 มีนาคม 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2563
โรงพยำบำลเกำะคำ



ซ่อมเครื องช่วยหายใจ 15,000.00        15,000.00       บริษัท ไอดีเอส บริษัท ไอดีเอส 2 มีนาคม 2563

จ้างท าป้าย 98,850.00        98,850.00       หจก. ชายน์เนจกรุ๊ป หจก. ชายน์เนจกรุ๊ป 2 มีนาคม 2563

จ้างซ่อมเครื องล้าง 41,454.20        41,454.20       บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(๑๙๙๒) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(๑๙๙๒) จ ากัด 2 มีนาคม 2563

วัสดุก่อสร้าง 27,850.00        27,850.00       หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง 2 มีนาคม 2563

ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,700.00          7,700.00         หจก. น้ าล้อมเคหะภัณพ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณพ์ 2 มีนาคม 2563

จ้างย้ายเครื องปรับอากาศ 7,500.00          7,500.00         ร้าน รัษฎาแอร์ ร้าน รัษฎาแอร์ 2 มีนาคม 2563

ซ่อมรถยนต์ ขน 4829 9,416.00          9,416.00         ร้าน โยธินดีเซล ร้าน โยธินดีเซล 2 มีนาคม 2563

ซ่อมเครื องขุดหินปูน 3,300.00          3,300.00         หจก. หจก. 2 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       บริษัท MDC บริษัท MDC 3 มีนาคม 2563

ซ่อมเครื องขุดหินปูน 3,300.00          3,300.00         หจก. หจก. 3 มีนาคม 2563

ซ่อมเครื องขุดหินปูน 3,300.00          3,300.00         หจก. หจก. 3 มีนาคม 2563

ครุภัณฑ์การแพทญ์ 15,000.00        15,000.00       บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากดัด บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากดัด 3 มีนาคม 2563

จ้างท าป้าย 1,245.00          1,245.00         ร้าน ล าปางเลเชอร์อิงค์เจท ร้าน ล าปางเลเชอร์อิงค์เจท 3 มีนาคม 2563

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,410.00          2,410.00         หจก. น้ าล้อมเคหะภัณพ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณพ์ 3 มีนาคม 2563

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,450.00          4,450.00         หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช 3 มีนาคม 2563

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,000.00          1,000.00         ร้าน ตาหวานก๊อปป้ี ร้าน ตาหวานก๊อปป้ี 3 มีนาคม 2563

ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,700.00          3,700.00         หจก. น้ าล้อมเคหะภัณพ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณพ์ 3 มีนาคม 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,350.00          2,350.00         บริษัท สมาร์ทโซลูชั น บริษัท สมาร์ทโซลูชั น 3 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 23,750.00        23,750.00       บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากดัด บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากดัด 3 มีนาคม 2563

วัสดุส านักงาน 55,000.00        55,000.00       บริษัท ลักค์คลีนนิ งซัพพลาย จ ากัด บริษัท ลักค์คลีนนิ งซัพพลาย จ ากัด 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 126,850.00      126,850.00     บริษัท วี แอนด์ วี จ ากัด บริษัท วี แอนด์ วี จ ากัด 8100013514 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 26,160.00        26,160.00       บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด 202109722 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 37,848.00        37,848.00       บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด IV6309727 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 86,798.40        86,798.40       บริษัท ดีทแอล์มเคลเลอร์ จ ากัด บริษัท ดีทแอล์มเคลเลอร์ จ ากัด 5447956631 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 13,834.00        13,834.00       บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 81000039458 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 46,174.58        46,174.58       บริษัท สหแพทย์ จ ากัด บริษัท สหแพทย์ จ ากัด 3084288161 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 35,100.00        35,100.00       บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 2,750.00          2,750.00         บริษัท ยูโทรเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทรเป้ียน จ ากัด 6303248 3 มีนาคม 2563



ยาบัญชียาหลัก 43,375.00        43,375.00       บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด 202106328 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 26,878.40        26,878.40       บริษัท เจ เอส วิชั น จ ากัด บริษัท เจ เอส วิชั น จ ากัด 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 36,915.00        36,915.00       บริษัท 101 เมดิแคร์ จ ากัด บริษัท 101 เมดิแคร์ จ ากัด 810250980 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 27,070.00        27,070.00       บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 630230020 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 117,290.19      117,290.19     บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 5331323904 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 25,144.40        25,144.40       บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 63008543 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 4,680.00          4,680.00         บริษัท ส.เจริญเภสัช จ ากัด บริษัท ส.เจริญเภสัช จ ากัด 20sn07726 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 13,100.00        13,100.00       บริษัท ฟาณ์มีน่า จ ากัด บริษัท ฟาณ์มีน่า จ ากัด 6331507 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 7,532.00          7,532.00         บริษัท วิทยาศรม จ ากัด บริษัท วิทยาศรม จ ากัด 3 มีนาคม 2563

22 ยาบัญชียาหลัก 7,200.00          7,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลท์ตี มี จ ากัด บริษัท เฮลท์ตี มี จ ากัด ราคาต  าสุด 6300397 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 118,052.96      118,052.96     บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด 302227579 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 143,542.80      143,542.80     บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด 3020028266 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 216,933.80      216,933.80     บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด 3020026822 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 55,000.00        55,000.00       บริษัท พาร์ต้าแล็บ จ ากัด บริษัท พาร์ต้าแล็บ จ ากัด IU0030446 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 12,662.80        12,662.80       บริษัท พรีเมด ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท พรีเมด ฟาร์ม่า จ ากัด
09920027854
2

3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 18,020.00        18,020.00       บริษัท ฟาร์มาติการ จ ากัด บริษัท ฟาร์มาติการ จ ากัด 200304054 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 5,264.40          5,264.40         บริษัท เกรทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกรทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 62,046.00        62,046.00       บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ ากัด 2020031076 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 113,920.00      113,920.00     บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด 631021479 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 124,297.91      124,297.91     บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด 1165224200 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 80,550.00        80,550.00       บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด S114/2002736 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 35,363.50        35,363.50       บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด 1200301633 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 27,630.00        27,630.00       บริษัท ที พี ดรักส์ จ ากัด บริษัท ที พี ดรักส์ จ ากัด 082476 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 34,400.00        34,400.00       บริษัท โมเดอนแมนู จ ากัด บริษัท โมเดอนแมนู จ ากัด 6303-13 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 5,640.00          5,640.00         บริษัท เกอร์เทค จ ากัด บริษัท เกอร์เทค จ ากัด 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 19,153.00        19,153.00       บริษัท บีแอลเอช เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท บีแอลเอช เทรดด้ิง จ ากัด 1063006621 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 18,240.00        18,240.00       บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด 6303002266 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 21,240.00        21,240.00       บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 630301959 3 มีนาคม 2563



ยาบัญชียาหลัก 6,200.00          6,200.00         บริษัท เอ เอ็น บี จ ากัด บริษัท เอ เอ็น บี จ ากัด 8370305171 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 7,650.00          7,650.00         บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ จ ากัด บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ จ ากัด 6303/11033 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 61,500.00        61,500.00       บริษัท เบอร์ยุคเกอร์ จ ากดั บริษัท เบอร์ยุคเกอร์ จ ากดั 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 37,400.00        37,400.00       บริษัท โมเดอนฟาร์ม่า บริษัท โมเดอนฟาร์ม่า 63030352 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 20,160.00        20,160.00       บริษัท  เอฟ ซี พี จ ากัด บริษัท  เอฟ ซี พี จ ากัด 3410254152 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 14,606.00        14,606.00       บริษัท เมดดิไฟว์ จ ากัด บริษัท เมดดิไฟว์ จ ากัด 6300777 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 13,600.00        13,600.00       บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 6303/0189 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 40,260.00        40,260.00       บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 1410242292 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 3,900.00          3,900.00         บริษัท พาร์ต้าแลบ จ ากัด บริษัท พาร์ต้าแลบ จ ากัด 0030447 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 16,500.00        16,500.00       บริษัท พี เอ็ม แอล จ ากัด บริษัท พี เอ็ม แอล จ ากัด 200312056 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 38,520.00        38,520.00       บริษัท ฮีรอลส์ จ ากัด บริษัท ฮีรอลส์ จ ากัด 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 7,704.00          7,704.00         บริษัท ฮีรอลส์ จ ากัด บริษัท ฮีรอลส์ จ ากัด 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 13,535.00        13,535.00       บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด 1165218352 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 6,960.00          6,960.00         บริษัท แสงไทย จ ากัด บริษัท แสงไทย จ ากัด A-030462/63 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 13,600.00        13,600.00       บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด 6303000537 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 19,800.00        19,800.00       บริษัท 2 เอ็ม เมด เมเกอร์ จ ากัด บริษัท 2 เอ็ม เมด เมเกอร์ จ ากัด 5160613566 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 9,600.00          9,600.00         บริษัท ไทย เอฟ ดี จ ากัด บริษัท ไทย เอฟ ดี จ ากัด H630913 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 2,490.00          2,490.00         บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จ ากัด บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จ ากัด 350204001 3 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 21,000.00        21,000.00       บริษัท โพส์ท์เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพส์ท์เฮลท์แคร์ จ ากัด 49969 3 มีนาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 30,500.00        30,500.00       บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด 3 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 158,017.60      158,017.60     บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 3 มีนาคม 2563

จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ ามัน 10,000.00        10,000.00       นายศุรชัย เสถียรลัคณา นายศุรชัย เสถียรลัคณา 5 มีนาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 4,000.00          4,000.00         บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด IV202002/107 5 มีนาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 7,968.00          7,968.00         บริษัท แอดคอร์ด คอร์ปอเรขั น จ ากัด บริษัท แอดคอร์ด คอร์ปอเรขั น จ ากัด IV200213151 5 มีนาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 41,000.00        41,000.00       บริษัท นีโอไบโอเทค(ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท นีโอไบโอเทค(ไทยแลนด์) จ ากัด 202002001 5 มีนาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 4,945.00          4,945.00         บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช(1988) จ ากัด บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช(1988) จ ากัด 2002A-1276 5 มีนาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 5,100.00          5,100.00         บริษัท เซี ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ ากัด บริษัท เซี ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ ากัด
Bb256302/011
03

5 มีนาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 11,299.20        11,299.20       บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 55331240057 5 มีนาคม 2563



วัสดุทันตกรรม 1,000.00          1,000.00         บริษัท วีอาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท วีอาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 143030230 5 มีนาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 6,500.00          6,500.00         บริษัท เซี ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ ากัด บริษัท เซี ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ ากัด BB256302/01158 5 มีนาคม 2563

วัสดุส านักงาน 1,890.00          1,890.00         ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ 5 มีนาคม 2563

จ้างปรับปรุง 3,200.00          3,200.00         นายณรงค์ฤทธ์ิ  อ่อนหวาน นายณรงค์ฤทธ์ิ  อ่อนหวาน 5 มีนาคม 2563

จ้างซ่อมแซมเปลี ยนกระเบ้ือง 2,400.00          2,400.00         ร้าน ปัทมาเจริฐกิจ ร้าน ปัทมาเจริฐกิจ 5 มีนาคม 2563

จ้างเปลี ยนน้ ามันเครื อง 642.00             642.00            ร้าน โยธินดีเซล ร้าน โยธินดีเซล 5 มีนาคม 2563

4,500.00          4,500.00         0 5 มีนาคม 2563

3,200.00          3,200.00         0 5 มีนาคม 2563

ครุภัณฑ์การแพทย์ 44,000.00        44,000.00       0 5 มีนาคม 2563

จ้างขุดบ่อปุ๋ยหมัก 12,500.00        12,500.00       0 5 มีนาคม 2563

จ้างซ่อมเครื องขูดหินปูน 27,150.00        27,150.00       บริษัท สยามเด้นนท์ จ ากัด บริษัท สยามเด้นนท์ จ ากัด 5 มีนาคม 2563

วัสดุงานบ้านงานครัว 22,200.00        22,200.00       0 5 มีนาคม 2563

จ้างปรับปรุง 24,600.00        24,600.00       นาย ณรงค์ฤทธ์ิ อ่อนหวาน นาย ณรงค์ฤทธ์ิ อ่อนหวาน 6 มีนาคม 2563

ค.การเกษตร 33,000.00        33,000.00       นาย อุดม จ๊ะใจ นาย อุดม จ๊ะใจ 6 มีนาคม 2563

จ้างเหมาปรับปรุงช้ัน 2 25,200.00        25,200.00       ร้าน ปัทมาเจริยกิจก่อสร้าง ร้าน ปัทมาเจริยกิจก่อสร้าง 6 มีนาคม 2563

จ้างเหมาถมดินและหินคลุก 16,680.00        16,680.00       ร้าน รินพลเจริญกิจก่อสร้าง ร้าน รินพลเจริญกิจก่อสร้าง 6 มีนาคม 2563

8,400.00          8,400.00         หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช 9 มีนาคม 2563

จ้างเหมา 55,000.00        55,000.00       ร้าน รินพลเจริญกิจก่อสร้าง ร้าน รินพลเจริญกิจก่อสร้าง 9 มีนาคม 2563

85,600.00        85,600.00       บริษัท เดรกเกอร์ บริษัท เดรกเกอร์ 9 มีนาคม 2563

จ้างเหมาท าประตู 6,300.00          6,300.00         นาย ณรงค์ฤทธ์ิ อ่อนหวาน นาย ณรงค์ฤทธ์ิ อ่อนหวาน 9 มีนาคม 2563

ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,400.00          3,400.00         หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 9 มีนาคม 2563

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1,500.00          1,500.00         หจก. กันตินันท์ หจก. กันตินันท์ 9 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 19,500.00        19,500.00       บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด 9 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 96,350.00        96,350.00       หจก. อินสตรูเม้นท์ แล็ป หจก. อินสตรูเม้นท์ แล็ป 9 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 90,000.00        90,000.00       บริษัท ดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ จ ากัด 9 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 33,940.40        33,940.40       บริษัท โอเร็กซ์ จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ จ ากัด 9 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 27,124.50        27,124.50       บริษัท โอเร็กซ์ จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ จ ากัด 9 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 21,200.00        21,200.00       บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 9 มีนาคม 2563



เวชภัณฑ์มิใช่ยา 19,500.00        19,500.00       บริษัท ดีเอสซี จ ากัด บริษัท ดีเอสซี จ ากัด 9 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       บริษัท มาเฮ่ เมดิคอล จ ากัด บริษัท มาเฮ่ เมดิคอล จ ากัด 9 มีนาคม 2563

ใบเสร็จรับเงิน 29,400.00        29,400.00       หจก. อิสรัตร์ เมดิคอล หจก. อิสรัตร์ เมดิคอล 9 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000.00        30,000.00       บริษัท มาเฮ่ เมดิคอล จ ากัด บริษัท มาเฮ่ เมดิคอล จ ากัด 12 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 300,000.00      300,000.00     บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 5331387531 12 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 10,336.20        10,336.20       บริษัท สหแพทย์ จ ากัด บริษัท สหแพทย์ จ ากัด 9110222828 12 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 14,860.00        14,860.00       บริษัท ทีโอเคมิดอลส์ จ ากัด บริษัท ทีโอเคมิดอลส์ จ ากัด 6303/11433 12 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 7,400.00          7,400.00         บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 1410242608 12 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 10,950.00        10,950.00       บริษัท กองควบคุมวัตถุเสพติด บริษัท กองควบคุมวัตถุเสพติด 12 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 9,000.00          9,000.00         บริษัท กองควบคุมวัตถุเสพติด บริษัท กองควบคุมวัตถุเสพติด 005822 12 มีนาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 54,000.00        54,000.00       บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด 13 มีนาคม 2562

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 67,500.00        67,500.00       บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด 13 มีนาคม 2562

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 90,000.00        90,000.00       บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 13 มีนาคม 2562

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 90,000.00        90,000.00       บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 13 มีนาคม 2562

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 98,577.00        98,577.00       บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด 13 มีนาคม 2562

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 90,000.00        90,000.00       บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด 13 มีนาคม 2562

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,000.00        10,000.00       บริษัท ลานนาแก็สอินตรัสกตรี จ ากัด บริษัท ลานนาแก็สอินตรัสกตรี จ ากัด 13 มีนาคม 2562

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 99,400.00        99,400.00       หจก. อินสตรูเม้นท์ แล็ป หจก. อินสตรูเม้นท์ แล็ป 13 มีนาคม 2562

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 60,060.00        60,060.00       บริษัท ไซแอนด์เมด จ ากัด บริษัท ไซแอนด์เมด จ ากัด 13 มีนาคม 2562

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 56,850.00        56,850.00       บริษัท บีเวอร์ จ ากัด บริษัท บีเวอร์ จ ากัด 13 มีนาคม 2562

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,400.00        14,400.00       หจก. โฟร์ สตาร์ โอ เอ หจก. โฟร์ สตาร์ โอ เอ 13 มีนาคม 2562

ครุภัณฑ์การแพทย์ 2,800.00          2,800.00         บริษัท ซิวเลอร์ จ ากัด บริษัท ซิวเลอร์ จ ากัด 13 มีนาคม 2562

จ้างท าป้าย 240.00             240.00            ร้าน รักกันโฆษณา ร้าน รักกันโฆษณา 13 มีนาคม 2562

วัสดุก่อสราง 4,329.00          4,329.00         ร้าน เลเซอร์ล าปางอิงค์เจท ร้าน เลเซอร์ล าปางอิงค์เจท 13 มีนาคม 2562

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,125.00          3,125.00         หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง 13 มีนาคม 2562

เก้าอ้ีส านักงาน 1,200.00          1,200.00         ร้าน เตียเฮงฮ่ง ร้าน เตียเฮงฮ่ง 13 มีนาคม 2562

จ้างถ่ายเอกสาร 4,824.00          4,824.00         ร้าน เตียเฮงฮ่ง ร้าน เตียเฮงฮ่ง 13 มีนาคม 2562

จ้างถ่ายเอกสาร 3,400.00          3,400.00         หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 13 มีนาคม 2562



จ้างถ่ายเอกสาร 349.00             349.00            ร้าน ตาหวานก๊อปป้ี ร้าน ตาหวานก๊อปป้ี 13 มีนาคม 2562

จ้างถ่ายเอกสาร 4,200.00          4,200.00         ร้าน ตาหวานก๊อปป้ี ร้าน ตาหวานก๊อปป้ี 13 มีนาคม 2562

จ้างท าเอกสารโครงการ 260.00             260.00            ร้าน ตาหวานก๊อปป้ี ร้าน ตาหวานก๊อปป้ี 13 มีนาคม 2562

จ้างท าเอกสารโครงการ 1,800.00          1,800.00         ร้าน ตาหวานก๊อปป้ี ร้าน ตาหวานก๊อปป้ี 13 มีนาคม 2562

จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ ามัน 4,470.00          4,470.00         นาย สมบูรณ์ นาย สมบูรณ์ 13 มีนาคม 2562

จ้าง 6,000.00          6,000.00         นายประกาศิต วงค์ค าตุ้ย นายประกาศิต วงค์ค าตุ้ย 16 มีนาคม 2563

วัสดุส านักงาน 39,972.00        39,972.00       ร้าน รัตนาพันธ์ ร้าน รัตนาพันธ์ 16 มีนาคม 2563

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,930.00          9,930.00         ร้าน ล าปางคลีน ร้าน ล าปางคลีน 16 มีนาคม 2563

วัสดุงานบ้านงานครัว 16,952.00        16,952.00       บริษัท อัยยาอินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท อัยยาอินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด 16 มีนาคม 2563

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,205.00          5,205.00         ร้าน มานิตย์ ร้าน มานิตย์ 16 มีนาคม 2563

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,491.00          8,491.00         ร้าน เตียเฮ่งฮง ร้าน เตียเฮ่งฮง 16 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,000.00          3,000.00         บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 17 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 54,000.00        54,000.00       บริษัท คอมมานด์ จ ากัด บริษัท คอมมานด์ จ ากัด 17 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,062.00          7,062.00         บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 17 มีนาคม 2563

จ้างเหมา 20,600.00        20,600.00       นาย อดุม จ๊ะใจ นาย อดุม จ๊ะใจ 17 มีนาคม 2563

วัสดุก่อสร้าง 2,900.00          2,900.00         0 17 มีนาคม 2563

จ้างซ่อม ค.ยานพาหนะ 1,300.00          1,300.00         0 17 มีนาคม 2563

เทป ขาวแดง 360.00             360.00            0 17 มีนาคม 2563

จ้างบ ารุง ค.ยานาหนะ 2,639.69          2,639.69         บริษัท โตโยต้าล าปาง จ ากัด บริษัท โตโยต้าล าปาง จ ากัด 18 มีนาคม 2563

พลาสติกใส 1,026.00          1,026.00         บริษัท นครกิโล บริษัท นครกิโล 18 มีนาคม 2563

เครื องพ่นยา 2,200.00          2,200.00         บริษัท พี.เค. เกษตรยนต์ บริษัท พี.เค. เกษตรยนต์ 18 มีนาคม 2563

กุญแจบานเลื อน 190.00             190.00            ร้าน เกาะคาอลูมิเนียม ร้าน เกาะคาอลูมิเนียม 18 มีนาคม 2563

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,000.00        17,000.00       
บริษัท สมาร์ทโซลูชั น คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด

บริษัท สมาร์ทโซลูชั น คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด

18 มีนาคม 2563

จ้างติดต้ัง 34,500.00        34,500.00       หจก. หจก. 18 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 46,100.00        46,100.00       บริษัท ทริมเมอร์ บริษัท ทริมเมอร์ 18 มีนาคม 2563

หมวกคลุมผม 850.00             850.00            บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด CMDM2002-007393 18 มีนาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 2,250.00          2,250.00         บริษัท เซี ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ ากัด บริษัท เซี ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ ากัด BB256303/00909 23 มีนาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 8,100.00          8,100.00         บริษัท อุดม เมดิคอล อิคริปเม้นท์ จ ากัด บริษัท อุดม เมดิคอล อิคริปเม้นท์ จ ากัด 23 มีนาคม 2563



วัสดุทันตกรรม 7,383.00          7,383.00         บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 5331284106 23 มีนาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 10,900.00        10,900.00       บริษัท ไดรว์ เด็นทัล อินคอร์ปอเรชั น จ ากัด บริษัท ไดรว์ เด็นทัล อินคอร์ปอเรชั น จ ากัด 121518 23 มีนาคม 2563

วัสดุทันตกรรม 3,750.00          3,750.00         บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด I.6303/0261 23 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 36,000.00        36,000.00       บริษัท ยูพี บริษัท ยูพี 23 มีนาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24,500.00        24,500.00       บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 433121905A 23 มีนาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 41,000.00        41,000.00       บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด 23 มีนาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18,345.00        18,345.00       บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 23 มีนาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8,400.00          8,400.00         บริษัท เอ็ม พี เมดกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็ม พี เมดกรุ๊ป จ ากัด 23 มีนาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 91,725.00        91,725.00       บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด 23 มีนาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 75,500.00        75,500.00       บริษัท ไบโอเซน จ ากัด บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 23 มีนาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 92,750.00        92,750.00       บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด 23 มีนาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16,804.00        16,804.00       บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด 23 มีนาคม 2563

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8,000.00          8,000.00         หจก. โฟร์สตาร์ โอ เอ หจก. โฟร์สตาร์ โอ เอ 23 มีนาคม 2563

เครื องสแกน 25,000.00        25,000.00       บริษัท สมาร์ท โซลุชั น คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท สมาร์ท โซลุชั น คอมพิวเตอร์ จ ากัด 23 มีนาคม 2563

ฟันเทียม 132,827.00      132,827.00     บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด CMBI-2003-00478 23 มีนาคม 2563

วัสดุส านักงาน 7,000.00          7,000.00         หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล 23 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 326,775.48      326,775.48     บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 6,050.00          6,050.00         บริษัท กองควบคุมวัตถุเสพติด บริษัท กองควบคุมวัตถุเสพติด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 87,300.00        87,300.00       บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 474,827.90      474,827.90     บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 106,742.00      106,742.00     บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 379,645.43      379,645.43     บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 15,793.20        15,793.20       บริษัท เกร็ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร็ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 137,400.00      137,400.00     บริษัท โมเดอนฟาร์มา จ ากัด บริษัท โมเดอนฟาร์มา จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 487,466.48      487,466.48     บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 460,987.05      460,987.05     บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 79,260.00        79,260.00       บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 79,260.00        79,260.00       บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 27 มีนาคม 2563



ยาบัญชียาหลัก 192,998.00      192,998.00     บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 80,057.40        80,057.40       บริษัท เจ เอส วิชชั น จ ากัด บริษัท เจ เอส วิชชั น จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 200,282.60      200,282.60     บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 27 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 58,940.00        58,940.00       บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(๑๙๙๒) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(๑๙๙๒) จ ากัด 27 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 160,000.00      160,000.00     บริษัท สโปโรเมท จ ากัด บริษัท สโปโรเมท จ ากัด 27 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 24,800.00        24,800.00       บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากดัด บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากดัด 27 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,445.00          1,445.00         บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 27 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,500.00          2,500.00         บริษัท ไพร์มเมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพร์มเมดิคอล จ ากัด 27 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 75,000.00        75,000.00       หจก. อินเตอร์ เนชั นเนล หจก. อินเตอร์ เนชั นเนล 27 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 24,100.00        24,100.00       บริษัท อิสโก้ จ ากัด บริษัท อิสโก้ จ ากัด 27 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,660.00        40,660.00       บริษัท สามเอ็ม จ ากัด บริษัท สามเอ็ม จ ากัด 27 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 47,957.40        47,957.40       บริษัท โอเร็กซ์ จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ จ ากัด 27 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 74,800.00        74,800.00       บริษัท บีเวอร์ จ ากัด บริษัท บีเวอร์ จ ากัด 27 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 94,139.00        94,139.00       บริษัท ไซแอนด์เมด จ ากัด บริษัท ไซแอนด์เมด จ ากัด 27 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 33,750.00        33,750.00       บริษัท ไทยก็อส จ ากัด บริษัท ไทยก็อส จ ากัด 27 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 28,160.00        28,160.00       หจก. วีอาร์พีเด้นท์ จ ากัด หจก. วีอาร์พีเด้นท์ จ ากัด 27 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 17,100.00        17,100.00       บริษัท ไบโอคอทตอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอทตอน จ ากัด 27 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 208,500.20      208,500.20     บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 27 มีนาคม 2563

จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือ 51,060.00        51,060.00       นางปัฐ์ณัฐผุสดี  ฝ้ันขิติ นางปัฐ์ณัฐผุสดี  ฝ้ันขิติ 27 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 21,000.00        21,000.00       บริษัท เอ็มดีซี จ ากัด บริษัท เอ็มดีซี จ ากัด 27 มีนาคม 2563

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 86,320.00        86,320.00       บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ชุดเครื องมือผ่าตัด 360,000.00      360,000.00     บริษัท เอ็มดีซี จ ากัด บริษัท เอ็มดีซี จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ซ่อมค.ไฟฟ้าและวิทยุ 24,520.00        24,520.00       หจก. กันตินันท์ หจก. กันตินันท์ 27 มีนาคม 2563

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 132,800.00      132,800.00     หจก. กันตินันท์ หจก. กันตินันท์ 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 288,820.00      288,820.00     บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 11,334.40        11,334.40       บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 254,800.00      254,800.00     บริษัท วี แอนด์ วี จ ากัด บริษัท วี แอนด์ วี จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 42,000.00        42,000.00       บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด 27 มีนาคม 2563



ยาบัญชียาหลัก 38,831.80        38,831.80       บริษัท ยูโทรเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทรเป้ียน จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 43,806.20        43,806.20       บริษัท โพส์ท์เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพส์ท์เฮลท์แคร์ จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 100,884.22      100,884.22     บริษัท สหแพทย์ จ ากัด บริษัท สหแพทย์ จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 25,474.40        25,474.40       บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 10,120.00        10,120.00       บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 21,428.80        21,428.80       บรัษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บรัษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 25,400.00        25,400.00       บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 122,250.00      122,250.00     บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 7,750.00          7,750.00         บริษัท เอเอ็นบี ลาบอราตอรี  จ ากัด บริษัท เอเอ็นบี ลาบอราตอรี  จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 97,177.40        97,177.40       บริษัท บี เอ็ล เอช เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท บี เอ็ล เอช เทรดด้ิง จ ากัด 27 มีนาคม 2563
ยาบัญชียาหลัก 241,772.00      241,772.00     บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 27 มีนาคม 2563
ยาบัญชียาหลัก 25,200.00        25,200.00       บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด 27 มีนาคม 2563
ยาบัญชียาหลัก 16,400.00        16,400.00       บริษัท เมดิไฟว์ ฟาร์มา จ ากัด บริษัท เมดิไฟว์ ฟาร์มา จ ากัด 27 มีนาคม 2563
ยาบัญชียาหลัก 58,567.80        58,567.80       บริษัท พรีเมด ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท พรีเมด ฟาร์ม่า จ ากัด 27 มีนาคม 2563
ยาบัญชียาหลัก 4,400.00          4,400.00         บริษัท คอนติเนนทัลฟาร์ท จ ากัด บริษัท คอนติเนนทัลฟาร์ท จ ากัด 27 มีนาคม 2563
ซ่อมเครื องช่วยหายใจ 15,000.00        15,000.00       บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากดัด บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากดัด 27 มีนาคม 2563
ครุภัณฑ์ส านักงาน 550.00             550.00            หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช 27 มีนาคม 2563
วัสดุก่อสร้าง 4,000.00          4,000.00          ร้าน คงค้าไม้  ร้าน คงค้าไม้ 27 มีนาคม 2563
จ้างเหมาขนย้ายของ 17,500.00        17,500.00       นาย รสวัฒน์ แก้วทรี นาย รสวัฒน์ แก้วทรี 27 มีนาคม 2563
จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจ 70,000.00        70,000.00       บริษัท บริษัท 27 มีนาคม 2563
จ้างเปลี ยนน้ ามันเครื อง 32,100.00        32,100.00       บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟท์ จ ากัด บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟท์ จ ากัด 27 มีนาคม 2563
เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,490.00          7,490.00         บริษัท ลานนาแก็สอินตรัสกตรี จ ากัด บริษัท ลานนาแก็สอินตรัสกตรี จ ากัด 27 มีนาคม 2563
ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,600.00          9,600.00         หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช 27 มีนาคม 2563
จ้างปรับปรุงมุ้งลวด 13,840.00        13,840.00       ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจ ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจ 27 มีนาคม 2563
วัสดุส านักงาน 11,400.00        11,400.00       หจก. อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย หจก. อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย 27 มีนาคม 2563
จ้างท าป้าย 3,870.00          3,870.00         ร้าน เลเซอร์ล าปางอิงค์เจท ร้าน เลเซอร์ล าปางอิงค์เจท 27 มีนาคม 2563
จ้างติดต้ังกรอบประตู 1,200.00          1,200.00         ร้าน ปัทมาเจริญกิจก่อสร้าง ร้าน ปัทมาเจริญกิจก่อสร้าง 27 มีนาคม 2563
จ้างปรับปรุง ICU 1,800.00          1,800.00         ร้าน รินพลเจริญกิจก่อสร้าง ร้าน รินพลเจริญกิจก่อสร้าง 27 มีนาคม 2563
อาหาร เดือน เมษายน 483,550.00      483,550.00     นายสมพล บารีกุล นายสมพล บารีกุล 27 มีนาคม 2563



ยาบัญชียาหลัก 30,050.00        30,050.00       บริษัท ที พี ดรักส์ จ ากัด บริษัท ที พี ดรักส์ จ ากัด 27 มีนาคม 2563
ยาบัญชียาหลัก 153,100.00      153,100.00     บริษัท พาร์ตาแลบ จ ากัด บริษัท พาร์ตาแลบ จ ากัด 27 มีนาคม 2563
ยาบัญชียาหลัก 41,120.00        41,120.00       บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด 27 มีนาคม 2563
ยาบัญชียาหลัก 18,510.40        18,510.40       บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 27 มีนาคม 2563
ยาบัญชียาหลัก 49,220.00        49,220.00       บริษัท 101 เมดิแคร์ จ ากัด บริษัท 101 เมดิแคร์ จ ากัด 27 มีนาคม 2563
ยาบัญชียาหลัก 24,000.00        24,000.00       บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 27 มีนาคม 2563
ยาบัญชียาหลัก 3,000.00          3,000.00         บริษัท มิลาโน จ ากัด บริษัท มิลาโน จ ากัด 27 มีนาคม 2563
ยาบัญชียาหลัก 23,300.00        23,300.00       บริษัท โมเดอนเมนู จ ากัด บริษัท โมเดอนเมนู จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 87,200.00        87,200.00       บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 35,100.00        35,100.00       บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 10,350.00        10,350.00       บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง จ ากัด 27 มีนาคม 2563

ยาบัญชียาหลัก 3,350.00          3,350.00         บริษัท ฟาร์ม่าแลนด์ จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่าแลนด์ จ ากัด 27 มีนาคม 2563
ยาบัญชียาหลัก 115,450.00      115,450.00     บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 27 มีนาคม 2563
ยาบัญชียาหลัก 10,000.00        10,000.00       บริษัท ยูเมด้า จ ากัด บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 27 มีนาคม 2563
ยาบัญชียาหลัก 6,500.00          6,500.00         บริษัท พาร์ตาแลบ จ ากัด บริษัท พาร์ตาแลบ จ ากัด 27 มีนาคม 2563
ยาบัญชียาหลัก 3,424.00          3,424.00         บริษัท บีแอลฮัว จ ากัด บริษัท บีแอลฮัว จ ากัด 27 มีนาคม 2563
ยาบัญชียาหลัก 84,744.00        84,744.00       บริษัท ฮีรอลส์ จ ากัด บริษัท ฮีรอลส์ จ ากัด 27 มีนาคม 2563
ยาบัญชียาหลัก 20,400.00        20,400.00       บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด 27 มีนาคม 2563

จ้างติดต้ัง สาย LAN 220,000.00      220,000.00     บริษัท สมาร์ท โซลูชั น คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท สมาร์ท โซลูชั น คอมพิวเตอร์ จ ากัด 30 มีนาคม 2563

จ้างตรวจวิเคราะห์น้ า 2,950.00          2,950.00         มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 30 มีนาคม 2563
นมผง 1,075.00          1,075.00         บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด 30 มีนาคม 2563
โต๊ะพับ 1,200.00          1,200.00         หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 30 มีนาคม 2563
พลาสิกใส 1,700.00          1,700.00         หจก. ยากัตซิงห์ หจก. ยากัตซิงห์ 30 มีนาคม 2563
ไม้กวาดแข็ง 1,400.00          1,400.00         นายอุดม จ๊ะใจ นายอุดม จ๊ะใจ 30 มีนาคม 2563
ผ้าขนหนูห่อลูกประคบ 1,920.00          1,920.00         หจก. เจียวพานิช หจก. เจียวพานิช 30 มีนาคม 2563
จ้างท าความสะอาด 70,494.00        70,494.00       บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากัด 30 มีนาคม 2563


