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1 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด 92,750.00          2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
2 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด 28,126.00          2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด 91,725.00          2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 75,500.00          2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
5 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 99,000.00          2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
6 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษทั โควิเด่น 62,400.00          2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
7 จ้างซ่อมโคมไฟฟ้า บริษัท ป.เคมีอุปกรณ์ 16,000.00          2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
8 วัสดุงานบา้นงานครัว หจก. เจียวพานิช 10,500.00          2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
9 วัสดุก่อสร้าง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง 7,360.00            2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

10 จ้างเหมาคนสวน นางสาวแต๋ง เรือนแก้ว 58,240.00          2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
11 ครุภณัฑ์ส านกังาน หจก. เจียวพานิช 9,660.00            2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
12 วัสดุทันตกรรม บริษัท ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด 26,400.00          2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
13 วัสดุทันตกรรม บริษัท นูโนเด้นท์ จ ากัด 24,500.00          2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
14 วัสดุทันตกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 22,855.20          2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
15 วัสดุทันตกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 2,354.00            2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
16 วัสดุทันตกรรม หจก. เอ็มมีเน้นซ์ 7,000.00            2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
17 วัสดุทันตกรรม บริษัท วอีาร์พีเด้นท์ จ ากัด 1,000.00            2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
18 จ้างซ่อมเคร่ืองนึง่ บริษัท น าวิซัฒน์การช่าง(๑๙๙๒) จ ากัด 7,695.79            2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
19 จ้างติดต้ังสปริงเกอร์ นาย อภิเดช  ปาหนัน 8,500.00            2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
20 จ้างซ่อมเคร่ืองนึง่ บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(๑๙๙๒) จ ากัด 17,443.14          2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
21 กรวยจราจร หจก. น้ าล้อมเคหะภัณพ์ 10,400.00          2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
22 วัสดุไฟฟาและวิทยุ หจก. อีพี 6,075.00            2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
23 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หจก. เจียวพานิช 31,393.00          2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
24 ซ่อมเคร่ืองช่วยหายใจ บริษัท ไอดีเอส 15,000.00          2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
25 จ้างท าปา้ย หจก. ชายน์เนจกรุ๊ป 98,850.00          2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
26 จ้างซ่อมเคร่ืองล้าง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(๑๙๙๒) จ ากัด 41,454.20          2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
27 วัสดุก่อสร้าง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง 27,850.00          2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
28 ครุภณัฑ์ส านกังาน หจก. น้ าล้อมเคหะภณัพ์ 7,700.00            2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
29 จ้างย้ายเคร่ืองปรับอากาศ ร้าน รัษฎาแอร์ 7,500.00            2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
30 ซ่อมรถยนต์ ขน 4829 ร้าน โยธนิดีเซล 9,416.00            2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
31 ซ่อมเคร่ืองขุดหนิปนู หจก. ป.เจริญการค้า 2016 3,300.00            2 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
32 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท MDC 30,000.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
33 ซ่อมเคร่ืองขุดหนิปนู หจก. ป.เจริญการค้า 2016 3,300.00            3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
34 ซ่อมเคร่ืองขุดหนิปนู หจก. ป.เจริญการค้า 2016 3,300.00            3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
35 ครุภณัฑ์การแพทญ์ บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากดัด 15,000.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
36 จ้างท าปา้ย ร้าน ล าปางเลเชอร์อิงค์เจท 1,245.00            3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
37 วัสดุงานบา้นงานครัว หจก. น้ าล้อมเคหะภัณพ์ 2,410.00            3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
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38 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หจก. เจียวพานิช 4,450.00            3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
39 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ร้าน ตาหวานก๊อปปี้ 1,000.00            3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
40 ครุภณัฑ์ส านกังาน หจก. น้ าล้อมเคหะภัณพ์ 3,700.00            3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
41 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ บริษัท สมาร์ทโซลูชั่น คอมพวิเตอร์ 

จ ากัด 2,350.00            3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
42 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากดัด 23,750.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
43 วัสดุส านกังาน บริษัท ลักค์คลีนนิ่งซัพพลาย จ ากัด 55,000.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
44 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ว ีแอนด์ ว ีจ ากัด 126,850.00        3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
45 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จ ากัด 26,160.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
46 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด 37,848.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
47 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ดีทแอล์มเคลเลอร์ จ ากัด 86,798.40          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
48 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 13,834.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
49 ยาบญัชียาหลัก บริษัท สหแพทย์ จ ากัด 46,174.58          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
50 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด 35,100.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
51 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ยูโทรเปีย้น จ ากัด 2,750.00            3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
52 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จ ากัด 43,375.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
53 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เจ เอส วชิั่น จ ากัด 26,878.40          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
54 ยาบญัชียาหลัก บริษัท 101 เมดิแคร์ จ ากัด 36,915.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
55 ยาบญัชียาหลัก บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 27,070.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
56 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 117,290.19        3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
57 ยาบญัชียาหลัก บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 25,144.40          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
58 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ส.เจริญเภสัช จ ากัด 4,680.00            3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
59 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ฟาณ์มีน่า จ ากัด 13,100.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
60 ยาบญัชียาหลัก บริษัท วทิยาศรม จ ากัด 7,532.00            3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
61 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เฮลท์ต่ีมี จ ากัด 7,200.00            3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
62 ยาบญัชียาหลัก บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด 118,052.96        3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
63 ยาบญัชียาหลัก บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด 143,542.80        3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
64 ยาบญัชียาหลัก บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด 216,933.80        3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
65 ยาบญัชียาหลัก บริษัท พาร์ต้าแล็บ จ ากัด 55,000.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
66 ยาบญัชียาหลัก บริษัท พรีเมด ฟาร์ม่า จ ากัด 12,662.80          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
67 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ฟาร์มาติการ จ ากัด 18,020.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
68 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เกรทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 5,264.40            3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
69 ยาบญัชียาหลัก บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ ากัด 62,046.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
70 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากดั 113,920.00        3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
71 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด 124,297.91        3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
72 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 80,550.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
73 ยาบญัชียาหลัก บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด 35,363.50          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
74 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ที พี ดรักส์ จ ากัด 27,630.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
75 ยาบญัชียาหลัก บริษัท โมเดอนแมนู จ ากัด 34,400.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
76 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เกอร์เทค จ ากัด 5,640.00            3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
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77 ยาบญัชียาหลัก บริษัท บีแอลเอช เทรดด้ิง จ ากัด 19,153.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
78 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด 18,240.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
79 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 21,240.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
80 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เอ เอ็น บี จ ากัด 6,200.00            3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
81 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ที โอ เคมิคอลส์ จ ากัด 7,650.00            3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
82 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เบอร์ยุคเกอร์ จ ากดั 61,500.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
83 ยาบญัชียาหลัก บริษัท โมเดอนฟาร์ม่า 37,400.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
84 ยาบญัชียาหลัก บริษัท  เอฟ ซี พี จ ากัด 20,160.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
85 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เมดดิไฟว ์จ ากัด 14,606.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
86 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 13,600.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
87 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 40,260.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
88 ยาบญัชียาหลัก บริษัท พาร์ต้าแลบ จ ากัด 3,900.00            3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
89 ยาบญัชียาหลัก บริษัท พี เอ็ม แอล จ ากัด 16,500.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
90 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ฮีรอลส์ จ ากัด 38,520.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
91 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ฮีรอลส์ จ ากัด 7,704.00            3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
92 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด 13,535.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
93 ยาบญัชียาหลัก บริษัท แสงไทย จ ากัด 6,960.00            3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
94 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด 13,600.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
95 ยาบญัชียาหลัก บริษัท 2 เอ็ม เมด เมเกอร์ จ ากัด 19,800.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
96 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ไทย เอฟ ดี จ ากัด 9,600.00            3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
97 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จ ากัด 2,490.00            3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
98 ยาบญัชียาหลัก บริษัท โพส์ท์เฮลท์แคร์ จ ากัด 21,000.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
99 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด 30,500.00          3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

100 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 158,017.60        3 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
101 จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ ามัน นายศุรชัย เสถียรลัคณา 10,000.00          5 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
102 วัสดุทันตกรรม บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 4,000.00            5 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
103 วัสดุทันตกรรม บริษัท แอดคอร์ด คอร์ปอเรขั่น จ ากัด 7,968.00            5 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
104 วัสดุทันตกรรม บริษัท นีโอไบโอเทค(ไทยแลนด์) จ ากัด 41,000.00          5 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
105 วัสดุทันตกรรม บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช(1988) จ ากัด 4,945.00            5 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
106 วัสดุทันตกรรม บริษัท เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ ากัด 5,100.00            5 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
107 วัสดุทันตกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 11,299.20          5 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
108 วัสดุทันตกรรม บริษัท วอีาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 1,000.00            5 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
109 วัสดุทันตกรรม บริษัท เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ ากัด 6,500.00            5 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
110 วัสดุส านกังาน ร้าน รัตนาพันธ์ 1,890.00            5 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
111 จ้างปรับปรุง นายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนหวาน 3,200.00            5 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
112 จ้างซ่อมแซมเปล่ียนกระเบือ้ง ร้าน ปัทมาเจริฐกิจ 2,400.00            5 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
113 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง ร้าน โยธนิดีเซล 642.00               5 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
114 ครุภณัฑ์การแพทย์ ร้าน แอมบุแลนด์ดีซายด์เชียงใหม่ 44,000.00          5 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
115 จ้างขุดบอ่ปุย๋หมัก ร้าน รินพลเจริญกิจก่อสร้าง 12,500.00          5 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
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116 จ้างซ่อมเคร่ืองขูดหนิปนู บริษัท สยามเด้นนท์ จ ากัด 27,150.00          5 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
117 วัสดุงานบา้นงานครัว บริษัท พ.ีแอนด์ เค.พลาสติก อินดัสทรี จ ากดั 22,200.00          5 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
118 จ้างปรับปรุง นาย ณรงค์ฤทธิ์ อ่อนหวาน 24,600.00          6 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
119 ค.การเกษตร นาย อุดม จ๊ะใจ 33,000.00          6 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
120 จ้างเหมาปรับปรุงชั้น 2 ร้าน ปัทมาเจริยกิจก่อสร้าง 25,200.00          6 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
121 จ้างเหมาถมดินและหนิคลุก ร้าน รินพลเจริญกิจก่อสร้าง 16,680.00          6 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
122 หจก. เจียวพานิช 8,400.00            9 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
123 จ้างเหมา ร้าน รินพลเจริญกิจก่อสร้าง 55,000.00          9 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
124 บริษัท เดรกเกอร์ 85,600.00          9 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
125 จ้างเหมาท าประตู นาย ณรงค์ฤทธิ์ อ่อนหวาน 6,300.00            9 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
126 ครุภณัฑ์ส านกังาน หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 3,400.00            9 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
127 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หจก. กันตินันท์ 1,500.00            9 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
128 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด 19,500.00          9 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
129 เวชภณัฑ์มิใช่ยา หจก. อินสตรูเม้นท์ แล็ป 96,350.00          9 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
130 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ดีไวซ์ จ ากัด 90,000.00          9 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
131 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท โอเร็กซ์ จ ากัด 33,940.40          9 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
132 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท โอเร็กซ์ จ ากัด 27,124.50          9 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
133 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 21,200.00          9 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
134 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ดีเอสซี จ ากัด 19,500.00          9 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
135 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท มาเฮ่ เมดิคอล จ ากัด 30,000.00          9 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
136 ใบเสร็จรับเงิน หจก. อิสรัตร์ เมดิคอล 29,400.00          9 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
137 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท มาเฮ่ เมดิคอล จ ากัด 30,000.00          12 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
138 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 300,000.00        12 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
139 ยาบญัชียาหลัก บริษัท สหแพทย์ จ ากัด 10,336.20          12 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
140 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ทีโอเคมิดอลส์ จ ากัด 14,860.00          12 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
141 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 7,400.00            12 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
142 ยาบญัชียาหลัก บริษัท กองควบคุมวตัถุเสพติด 10,950.00          12 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
143 ยาบญัชียาหลัก บริษัท กองควบคุมวตัถุเสพติด 9,000.00            12 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
144 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด 54,000.00          13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง
145 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด 67,500.00          13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง
146 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 90,000.00          13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง
147 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 90,000.00          13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง
148 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด 98,577.00          13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง
149 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด 90,000.00          13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง
150 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ลานนาแก็สอินตรัสกตรี จ ากัด 10,000.00          13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง
151 เวชภณัฑ์มิใช่ยา หจก. อินสตรูเม้นท์ แล็ป 99,400.00          13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง
152 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ไซแอนด์เมด จ ากัด 60,060.00          13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง
153 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท บีเวอร์ จ ากัด 56,850.00          13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง
154 เวชภณัฑ์มิใช่ยา หจก. โฟร์ สตาร์ โอ เอ 14,400.00          13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง
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155 ครุภณัฑ์การแพทย์ บริษัท ซิวเลอร์ จ ากัด 2,800.00            13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง
156 จ้างท าปา้ย ร้าน รักกันโฆษณา 240.00               13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง
157 วัสดุก่อสราง ร้าน เลเซอร์ล าปางอิงค์เจท 4,329.00            13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง
158 วัสดุงานบา้นงานครัว หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง 3,125.00            13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง
159 เก้าอี้ส านกังาน ร้าน เตียเฮงฮ่ง 1,200.00            13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง
160 จ้างถ่ายเอกสาร ร้าน เตียเฮงฮ่ง 4,824.00            13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง
161 จ้างถ่ายเอกสาร หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 3,400.00            13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง
162 จ้างถ่ายเอกสาร ร้าน ตาหวานก๊อปปี้ 349.00               13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง
163 จ้างถ่ายเอกสาร ร้าน ตาหวานก๊อปปี้ 4,200.00            13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง
164 จ้างท าเอกสารโครงการ ร้าน ตาหวานก๊อปปี้ 260.00               13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง
165 จ้างท าเอกสารโครงการ ร้าน ตาหวานก๊อปปี้ 1,800.00            13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง
166 จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ ามัน นาย สมบูรณ์ 4,470.00            13 มีนาคม 2562 เฉพาะเจาะจง
167 วัสดุส านกังาน ร้าน รัตนาพันธ์ 39,972.00          16 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
168 วัสดุงานบา้นงานครัว ร้าน ล าปางคลีน 9,930.00            16 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
169 วัสดุงานบา้นงานครัว บริษัท อัยยาอินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด 16,952.00          16 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
170 วัสดุงานบา้นงานครัว ร้าน มานิตย์ 5,205.00            16 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
171 วัสดุงานบา้นงานครัว ร้าน เตียเฮ่งฮง 8,491.00            16 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
172 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 3,000.00            17 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
173 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท คอมมานด์ เทรดด้ิง จ ากัด 54,000.00          17 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
174 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 7,062.00            17 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
175 จ้างเหมา นาย อดุม จ๊ะใจ 20,600.00          17 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
176 จ้างซ่อม ค.ยานพาหนะ ร้าน พิบูลการช่าง 1,300.00            17 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
177 เทป ขาวแดง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากัด 360.00               17 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
178 จ้างบ ารุง ค.ยานาหนะ บริษัท โตโยต้าล าปาง จ ากัด 2,639.69            18 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
179 พลาสติกใส บริษัท นครกิโล 1,026.00            18 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
180 เคร่ืองพ่นยา บริษัท พ.ีเค. เกษตรยนต์ 2,200.00            18 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
181 กุญแจบานเล่ือน ร้าน เกาะคาอลูมิเนียม 190.00               18 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
182 วัสดุคอมพิวเตอร์ บริษัท สมาร์ทโซลูชั่น คอมพวิเตอร์ 

จ ากัด 17,000.00          18 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
183 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ทริมเมอร์ 46,100.00          18 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
184 หมวกคลุมผม บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 850.00               18 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
185 วัสดุทันตกรรม บริษัท เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ ากัด 2,250.00            23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
186 วัสดุทันตกรรม บริษัท อุดม เมดิคอล อิคริปเม้นท์ จ ากัด 8,100.00            23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
187 วัสดุทันตกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 7,383.00            23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
188 วัสดุทันตกรรม บริษัท ไดรว ์เด็นทัล อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 10,900.00          23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
189 วัสดุทันตกรรม บริษัท ทันตสยาม จ ากัด 3,750.00            23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
190 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ยูพี 36,000.00          23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
191 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 24,500.00          23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
192 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด 41,000.00          23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
193 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 18,345.00          23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
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194 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็ม พี เมดกรุ๊ป จ ากัด 8,400.00            23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
195 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด 91,725.00          23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
196 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ไบโอเซน จ ากัด 75,500.00          23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
197 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด 92,750.00          23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
198 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด 16,804.00          23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
199 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ หจก. โฟร์สตาร์ โอ เอ 8,000.00            23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
200 เคร่ืองสแกน บริษัท สมาร์ท โซลุชั่น คอมพิวเตอร์ จ ากัด 25,000.00          23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
201 ฟันเทียม บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 132,827.00        23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
202 วัสดุส านกังาน หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล 7,000.00            23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
203 ยาบญัชียาหลัก บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด 326,775.48        27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
204 ยาบญัชียาหลัก บริษัท กองควบคุมวตัถุเสพติด 6,050.00            27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
205 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 87,300.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
206 ยาบญัชียาหลัก บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด 474,827.90        27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
207 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด 106,742.00        27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
208 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด 379,645.43        27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
209 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เกร็ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 15,793.20          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
210 ยาบญัชียาหลัก บริษัท โมเดอนฟาร์มา จ ากัด 137,400.00        27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
211 ยาบญัชียาหลัก บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด 487,466.48        27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
212 ยาบญัชียาหลัก บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด 460,987.05        27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
213 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จ ากัด 79,260.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
214 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 79,260.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
215 ยาบญัชียาหลัก บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด 192,998.00        27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
216 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เจ เอส วชิชั่น จ ากัด 80,057.40          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
217 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 200,282.60        27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
218 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(๑๙๙๒) จ ากัด 58,940.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
219 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท สโปโรเมท จ ากัด 160,000.00        27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
220 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากดัด 24,800.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
221 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 1,445.00            27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
222 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ไพร์มเมดิคอล จ ากัด 2,500.00            27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
223 เวชภณัฑ์มิใช่ยา หจก. อินเตอร์ เนชั่นเนล 75,000.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
224 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท อิสโก้ จ ากัด 24,100.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
225 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท สามเอ็ม จ ากัด 40,660.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
226 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท โอเร็กซ์ จ ากัด 47,957.40          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
227 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท บีเวอร์ จ ากัด 74,800.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
228 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ไซแอนด์เมด จ ากัด 94,139.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
229 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ไทยก็อส จ ากัด 33,750.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
230 เวชภณัฑ์มิใช่ยา หจก. วอีาร์พีเด้นท์ จ ากัด 28,160.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
231 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ไบโอคอทตอน จ ากัด 17,100.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
232 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 208,500.20        27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
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233 จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือ นางปัฐ์ณัฐผุสดี  ฝ้ันขิติ 51,060.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
234 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท เอ็มดีซี จ ากัด 21,000.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
235 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 86,320.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
236 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด บริษัท เอ็มดีซี จ ากัด 360,000.00        27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
237 ซ่อมค.ไฟฟ้าและวิทยุ หจก. กันตินันท์ เน็ทเวร์ิด 24,520.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
238 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ หจก. กันตินันท์ เน็ทเวร์ิด 132,800.00        27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
239 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากดั 288,820.00        27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
240 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากัด 11,334.40          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
241 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ว ีแอนด์ ว ีจ ากัด 254,800.00        27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
242 ยาบญัชียาหลัก บริษัท มาสุ จ ากัด 42,000.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
243 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ยูโทรเปีย้น จ ากัด 38,831.80          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
244 ยาบญัชียาหลัก บริษัท โพส์ท์เฮลท์แคร์ จ ากัด 43,806.20          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
245 ยาบญัชียาหลัก บริษัท สหแพทย์ จ ากัด 100,884.22        27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
246 ยาบญัชียาหลัก บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 25,474.40          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
247 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด 10,120.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
248 ยาบญัชียาหลัก บรัษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 21,428.80          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
249 ยาบญัชียาหลัก บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 25,400.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
250 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 122,250.00        27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
251 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เอเอ็นบี ลาบอราตอร่ี จ ากัด 7,750.00            27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
252 ยาบญัชียาหลัก บริษัท บี เอ็ล เอช เทรดด้ิง จ ากัด 97,177.40          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
253 ยาบญัชียาหลัก บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 241,772.00        27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
254 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด 25,200.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
255 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เมดิไฟว ์ฟาร์มา จ ากัด 16,400.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
256 ยาบญัชียาหลัก บริษัท พรีเมด ฟาร์ม่า จ ากัด 58,567.80          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
257 ยาบญัชียาหลัก บริษัท คอนติเนนทัลฟาร์ท จ ากัด 4,400.00            27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
258 ซ่อมเคร่ืองช่วยหายใจ บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากดัด 15,000.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
259 ครุภณัฑ์ส านกังาน หจก. เจียวพานิช 550.00               27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
260 วัสดุก่อสร้าง นาย ภัคธวชั  บุพชาติ 4,000.00            27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
261 จ้างเหมาขนย้ายของ นาย รติวชัร์  แก้ววารี 17,500.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
262 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟท์ จ ากัด 32,100.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
263 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ลานนาแก็สอินตรัสกตรี จ ากัด 7,490.00            27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
264 ครุภณัฑ์ส านกังาน หจก. เจียวพานิช 9,600.00            27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
265 จ้างปรับปรุงมุง้ลวด ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจ 13,840.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
266 วัสดุส านกังาน หจก. อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย 11,400.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
267 จ้างท าปา้ย ร้าน เลเซอร์ล าปางอิงค์เจท 3,870.00            27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
268 จ้างติดต้ังกรอบประตู ร้าน ปัทมาเจริญกิจก่อสร้าง 1,200.00            27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
269 จ้างปรับปรุง ICU ร้าน รินพลเจริญกิจก่อสร้าง 1,800.00            27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
270 อาหาร เดือน เมษายน นายสมพล บารีกุล 483,550.00        27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
271 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ที พี ดรักส์ จ ากัด 30,050.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
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272 ยาบญัชียาหลัก บริษัท พาร์ตาแลบ จ ากัด 153,100.00        27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
273 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด 41,120.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
274 ยาบญัชียาหลัก บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 18,510.40          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
275 ยาบญัชียาหลัก บริษัท 101 เมดิแคร์ จ ากัด 49,220.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
276 ยาบญัชียาหลัก บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 24,000.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
277 ยาบญัชียาหลัก บริษัท มิลาโน จ ากัด 3,000.00            27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
278 ยาบญัชียาหลัก บริษัท โมเดอนเมนู จ ากัด 23,300.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

279 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จ ากัด 87,200.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

280 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด 35,100.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

281 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จ ากัด 10,350.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

282 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ฟาร์ม่าแลนด์ จ ากัด 3,350.00            27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
283 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 115,450.00        27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
284 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 10,000.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
285 ยาบญัชียาหลัก บริษัท พาร์ตาแลบ จ ากัด 6,500.00            27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
286 ยาบญัชียาหลัก บริษัท บีแอลฮัว จ ากัด 3,424.00            27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
287 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ฮีรอลส์ จ ากัด 84,744.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
288 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด 20,400.00          27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

289 จ้างติดต้ัง สาย LAN บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จ ากัด 220,000.00        30 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

290 จ้างตรวจวิเคราะหน์้ า มหาวทิยาลัยราชภัฎล าปาง 2,950.00            30 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
291 นมผง บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด 1,075.00            30 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
292 โต๊ะพับ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 1,200.00            30 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
293 พลาสิกใส หจก. ยากัตซิงห์ 1,700.00            30 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
294 ไม้กวาดแข็ง นายอุดม จ๊ะใจ 1,400.00            30 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
295 ผ้าขนหนหูอ่ลูกประคบ หจก. เจียวพานิช 1,920.00            30 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
296 จ้างท าความสะอาด บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากัด 70,494.00          30 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

1 วัสดบริโภค ร้าน มานิตย์ 1,582.00            3 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
2 จ้างเหมาท าปา้ย ร้าน เลเซอร์ล าปางอิงค์เจท 2,340.00            3 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
3 จ้างเหมาติดต้ังปัม้สูบน้ า นาย อุดม จ๊ะใจ 33,000.00          3 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หจก. เจียวพานิช 1,430.00            3 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
5 จ้างเหมาท าปา้ย ร้าน เลเซอร์ล าปางอิงค์เจท 1,430.00            3 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
6 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษทั เคมเทค 27,000.00          3 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
7 เวชภณัฑ์มิใช่ยา หจก. อินสตรูเม้นท์ แล็ป 203,019.00        3 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
8 ซ่อมค.ส านกังาน บริษัท ซิลเลอร์ 1,880.00            3 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
9 วัสดุคอมพิวเตอร์ ร้าน รัตนาพันธ์ 3,797.00            3 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง

10 น้ ายาซักผ้า บริษัท ลักค์คลีนนิ่งซัพพลาย จ ากัด 300,000.00        3 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
11 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 64,200.00          3 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
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12 วัสดุงานบา้นงานครัว ร้าน ล าปางคลีน 79,035.00          3 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
13 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท เอกซ์ฟูด้ จ ากัด 17,000.00          3 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
14 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ซีเค เมดิคอล จ ากัด 76,000.00          3 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
15 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ร้าน กู้เกียรติ 34,320.00          7 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
16 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 171,200.00        7 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
17 วัสดุส านกังาน ร้าน รัตนาพันธ์ 2,200.00            7 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
18 เคร่ืองพ่นยา ร้าน พ.ีเค.เกษตรยนต์ 2,200.00            7 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
19 วัสดุงานบา้นงานครัว บริษัท พ ีแอนด์ เค พลาสติกอินดัสทรี 11,100.00          7 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
20 วัสดุส านกังาน บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากัด 360.00               7 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
21 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 90,000.00          9 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
22 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 14,000.00          9 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
23 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด 93,240.00          9 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
24 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท วสิคอม เมดิคอล จ ากัด 16,500.00          9 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง

25 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ บริษัท สมาร์ทโซลูขั่น คอมพวืเตอร์ 
จ ากัด 286,000.00        9 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง

26 ครุภณัฑ์ส านกังาน หจก. เจียวพานิช 1,650.00            9 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
27 วัสดุงานบา้นงานครัว บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด 1,310.00            9 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
28 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด 92,750.00          9 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
29 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด 91,725.00          9 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
30 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 90,000.00          9 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
31 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด 95,032.00          9 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
32 วัสดุงานบา้นงานครัว บริษัท อัยยาอินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด 14,816.50          9 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
33 วัสดุงานบา้นงานครัว ร้าน มานิตย์ 9,754.00            9 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
34 วัสดุงานบา้นงานครัว ร้าน เตียเฮ่งฮง 12,070.00          9 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
35 วัสดุส านกังาน ร้าน รัตนาพันธ์ 38,337.00          9 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
36 ตรวจสภาพรถ 2138 สถานตรวจสภาพรถ ตันวติรานนท์ 200.00               9 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
37 ยาบญัชียาหลัก บริษัท พาร์ต้าแลบ จ ากัด 71,600.00          13 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
38 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ทีโอเคมิดอลส์ จ ากัด 4,960.00            13 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
39 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เฮลท์ต่ีมี จ ากัด 2,380.00            13 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
40 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เยนเนอรัลดครักเฮาส์ จ ากัด 10,000.00          13 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
41 ยาบญัชียาหลัก บริษัท โอสถอินเตอร์ แลบบอราทอร่ีส์ จ ากดั 13,200.00          13 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
42 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เจเอส วชิชั่น จ ากัด 65,270.00          13 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
43 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ฟาร์มาติกา จ ากัด 186,000.00        13 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
44 ยาบญัชียาหลัก บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด 36,199.30          13 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
45 ยาบญัชียาหลัก บริษัท แอตแลนติค จ ากัด 24,000.00          13 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
46 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 128,400.00        13 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
47 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ทูเอ็น จ ากัด 12,400.00          13 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
48 ยาบญัชียาหลัก บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด 18,190.00          13 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
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49 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เอ. ที. พ.ี อินเตอร์ เมดิคอล 
จ ากัด 12,000.00          13 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง

50 ยาบญัชียาหลัก บริษัท แอล พี ซัพพลาย จ ากัด 53,000.00          13 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
51 โลงเย็น ร้าน เจริญชัยเคร่ืองเย็น 36,000.00          13 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
52 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ลานนาอินตรัส 5,000.00            13 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
53 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท เซนต์เมด จ ากัด 90,000.00          13 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
54 จ้างเหมาท าความสะอาด นางสาว สุกัญญา 4,500.00            13 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
55 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท เสือป่าไอที จ ากัด 85,000.00          13 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
56 วัสดุส านกังาน หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล 4,000.00            17 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
57 วัสดุส านกังาน หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล 13,200.00          17 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
58 วัสดุส านกังาน หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล 8,500.00            17 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
59 วัสดุงานบา้นงานครัว ร้าน เตียเฮ่งอง 9,785.00            17 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
60 วัสดุงานบา้นงานครัว ร้าน ล าปางคลีน 18,540.00          17 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
61 วัสดุส านกังาน ร้าน รัตนาพันธ์ 312.00               17 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
62 วัสดุงานบา้นงานครัว หจก. ดี เอช ซี เทรดด้ิง 4,000.00            17 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
63 วัสดุส านกังาน ร้าน น้ าด่ืมนิวสตาร์ 1,140.00            17 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
64 วัสดุส านกังาน หจกง เจียวพานิช 1,430.00            17 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
65 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ 2,200.00            17 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
66 จ้างเหมาท าตรายาง ร้าน รักกันโฆษณา 390.00               17 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
67 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ 2,700.00            17 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
68 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ 12,600.00          17 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
69 วัสดุส านกังาน บริษัท เอ. ที. พ.ี อินเติร์ เมดิคอล จ ากัด 46,000.00          17 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
70 วัสดุส านกังาน ร้าน แม่วงัเปเปอร์ฟอร์ม 30,000.00          17 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
71 ครุภณัฑ์การแพทย์ บริษัท โกลบอล เฮลต้ีแคร์ จ ากัด 98,000.00          17 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง

72 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ บริษัท สมาร์ทโซลูชั่น คอมพวิเตอร์ 
จ ากัด 166,580.00        17 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง

73 จ้างซ่อม รถยนต์ 6866 ร้าน สาธติการยาง 240.00               17 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
74 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท DKC เมดิคอส จ ากัด 19,500.00          17 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
75 เวชภณัฑ์มิใช่ยา หจก. อินสตรูเม้นท์ แล็ป 53,500.00          17 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
76 ครุภณัฑ์การแพทย์ หจก. เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 12,500.00          21 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
77 ค.ส านกังาน หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 27,150.00          21 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
78 ครุภณัฑ์การแพทย์ บริษัท คิว.นิค จ ากัด 176,550.00        21 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
79 ครุภณัฑ์การแพทย์ บริษัท ไพร์มเมดิคอล จ ากัด 34,000.00          21 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
80 ครุภณัฑ์การแพทย์ บริษัท ฮอสปิเทค โปร จ ากัด 95,000.00          21 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
81 ครุภณัฑ์การแพทย์ บริษัท ซีลเลอร์ เมดิคอล จ ากัด 13,500.00          21 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
82 ครุภณัฑ์การแพทย์ บริษัท เอ็นยู เมดิคอล จ ากัด 75,400.00          21 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
83 จ้างเหมาบริการพนักงานเกษตรพืน้ฐานนาย ยศการ จินะการ 41,600.00          21 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
84 จ้างย้ายโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน 1,177.00            21 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
85 จ้างเหมาท าความสะอาด บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากัด 8,662.00            21 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
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86 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ร้าน ทองน่วมเซอร์วสิ 129,000.00        21 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
87 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด 23,000.00          21 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
88 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท CKC 30,000.00          21 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
89 วัสดุทันตกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 24,278.30          23 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
90 วัสดุทันตกรรม บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 1,180.00            23 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
91 วัสดุทันตกรรม บริษัท เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ ากัด 3,750.00            23 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
92 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย นาง ระววีรรณ ค าสามผิว 41,600.00          23 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
93 วัสดุงานบา้นงานครัว ร้าน เตียเฮ่งอง 990.00               23 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
94 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย หจก. ยากัตซิงห์ 12,960.00          23 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
95 วัสดุงานบา้นงานครัว ร้าน พนิดา 5,250.00            23 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
96 วัสดุงานบา้นงานครัว หจก. ยากัตซิงห์ 4,600.00            23 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
97 อาหารเดือนพฤษภาคม นายสมพล บารมีกุล 486,266.00        24 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
98 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ช.เภสัช จ ากัด 1,390.00            24 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
99 จ้างเหมาติดต้ังกระจก ร้าน ที อาร์ ก่อสร้าง 103,500.00        24 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง

100 จ้างเหมาติดต้ังพัดลม ร้าน ที อาร์ ก่อสร้าง 17,600.00          24 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
101 จ้างเกมาเจาะบนัได ร้าน ปัทมาเจริญกิจ 11,100.00          24 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
102 จ้างเหมาติดต้ังพัดลม ร้าน ที อาร์ ก่อสร้าง 92,110.00          24 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
103 ซ่อมค.ยานพาหนะ 7150 ลป ร้าน โยธนิดีเซล 3,882.00            24 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
104 ซ่อม ค. การแพทย์ นาย สุทฺรัตน์ 1,000.00            24 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
105 จ้างเหมาท าปา้ย ร้าน เลเซอร์ล าปางอิงค์เจท 4,345.00            24 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
106 จ้างเหมาเจาะท่อน้ าทิ้ง ร้าน ปัทมาเจริญกิจ 18,000.00          24 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
107 จ้างติดต้ังโทรทัศน์ หจก. เจียวพานิช 750.00               24 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
108 จ้างเหมาติดต้ังไฟฟ้า หจก. ว ีอาร์ สแตนดา 11,977.00          24 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
109 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด 19,080.00          27 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
110 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด 18,630.00          27 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
111 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด 97,675.00          27 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
112 จ้างเหมาย้ายแอร์ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ 64,000.00          27 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
113 จ้างเหมาติต้ังระบบ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ 64,190.00          27 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
114 จ้างเหมา นาย อภิเดช  ปาหนัน 9,520.00            27 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
115 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 50,400.00          27 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
116 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ 70,480.00          28 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
117 ยาบญัชียาหลัก บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด 199,956.26        28 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
118 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 7,200.00            28 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
119 ยาบญัชียาหลัก บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด 29,061.20          28 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
120 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เจเอส วชิชั่น จ ากัด 73,723.00          28 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
121 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด 15,000.00          28 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
122 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด 5,700.00            28 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง

123 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากัด 108,198.40        28 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
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124 ยาบญัชียาหลัก บริษัท พาร์ต้าแลบ จ ากัด 34,000.00          28 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
125 ครุภณัฑ์ส านกังาน หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 3,300.00            28 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
126 วัสดุก่อสร้าง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง 960.00               28 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
127 ครุภณัฑ์การเกษตร ร้าน ล าปางอนันตภัณฑ์ 12,840.00          28 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
128 วัสดุงานบา้นงานครัว ร้าน มานิตย์ 10,650.00          28 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
129 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ หจก. เจียวพานิช 12,800.00          28 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
130 วัสดุอื่น หจก. เจียวพานิช 3,250.00            28 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
131 วัสดุงานบา้นงานครัว หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 2,800.00            28 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
132 วัสดุงานบา้นงานครัว หจก. โฟร์สตาร์ โอ เอ 2,625.00            28 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
133 วัสดุงานบา้นงานครัว บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด 2,860.00            28 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
134 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หจก. กันตินันต์ เน็ทเวริด์ 3,900.00            28 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
135 วัสดุอื่น ร้าน บิก๊ฟลาวเวอร์ 4,798.95            28 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
136 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท MDC ประเทศไทย จ ากัด 30,000.00          28 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
137 วัสดุก่อสราง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง 4,835.00            28 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
138 วัสดุงานบา้นงานครัว บริษัท พ ีแอนด์ เค พลาสติกอินดัสทรี 1,630.00            30 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
139 ครุภณัฑ์ส านกังาน หจก. เจียวพานิช 4,800.00            30 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
140 จ้างเหมาติดต้ังเคร่ืองท าน้ าอุ่น หจก. เจียวพานิช 1,360.00            30 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
141 วัสดุส านกังาน บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากัด 660.00               30 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
142 วัสดุส านกังาน บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 12,060.00          30 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
143 วัสดุส านกังาน หจก. ไทยทอยส์ พีเพิล เอ เอ 87,515.00          30 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
144 วัสดุงานบา้นงานครัว บริษัท พ ีแอนด์ เค พลาสติกอินดัสทรี 11,100.00          30 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
145 วัสดุส านกังาน นางสาวกรรณิการ์ 21,800.00          30 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
146 วัสดุงานบา้นงานครัว หจก. โฟร์สตาร์ โอ เอ 18,000.00          30 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
147 เคร่ืองปรับอากาศ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ 32,000.00          30 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
148 เคร่ืองปรับอากาศ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ 34,500.00          30 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง
149 วัสดุส านกังาน ร้าน รัตนาพันธ์ 7,110.00            30 เมษายน 2563 เฉพาะเจาะจง

1 จ้างเหมาย้ายเคร่ืองปรับอากาศ ร้าน ทองน่วม 11,815.00              1 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 8,500.00                1 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 63,200.00              1 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

4 วสัดุส านักงาน หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 45,300.00              1 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

5 เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ช.เภสัช จ ากัด 1,390.00                1 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

6 ถ่ายเอกสาร ร้าน ตาหวานก็อปปี้ 4,000.00                1 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

7 วสัดุก่อสร้าง หจก. ล าปางชัยยาก่อสร้าง 31,711.00              1 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

8 ขนม+น้ าผลไม้ ร้าน มานิตย์ 2,980.00                1 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

9 ฟันเทียม บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 59,920.00              1 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

10 กระป๋องพลาสติก บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด 428.00                   1 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

11 เก้าอี้พนักพิง บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด 7,881.00                1 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

12 ยาบัญชียาหลัก บริษัท พรอส ฟาร์ม่า 18,000.00              1 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
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13 ยาบัญชียาหลัก บริษัท เกรทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 87,115.20              1 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

14 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ยูเนียนเคมิคอลส์ จ ากัด 8,500.00                1 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

15 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ฟารืมิน่า จ ากัด 8,100.00                1 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

16 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด 18,125.80              1 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

17 ยาบัญชียาหลัก บริษัท แอร์โรแคร์ จ ากัด 13,696.00              1 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

18 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 3,900.00                1 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

19 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ว ีแอนด์ ว ีจ ากัด 37,400.00              1 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

20 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ฟาร์มาดิก้า จ ากัด 186,000.00            1 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

21 ยาบัญชียาหลัก บริษัท พาต้าแลบ จ ากัด 13,600.00              1 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

22 เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท น าววิฒัน์การช่าง(1992) ส านักงานใหญ่ 9,300.00                5 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

23 เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด 4,940.00                7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

24 เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไทยเทปกาว จ ากัด 5,457.00                7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

25 เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท เคมเทค  เฮลท์แคร์ จ ากัด 27,000.00              7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

26 เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก. ว ีอาร์ พี เด้นท์ 28,160.00              7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

27 เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จ ากัด 5,000.00                7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

28 เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จ ากัด 99,600.00              7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

29 เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไอแคร์ 9,420.00                7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

30 เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก. โฟวส์ตาร์ โอเอ 14,400.00              7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

31 เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท โอเร๊กซ์เทรดด้ิง จ ากัด 8,292.50                7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

32 เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไซแอนด์เมด จ ากัด 28,452.00              7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

33 เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก. อินสตรูเม้นท์ แล็ป 11,900.00              7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

34 เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด 11,000.00              7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

35 ยาบัญชียาหลัก บริษัท โอสถอินเตอร์แลบบอราทอร่ีส์ จ ากดั 34,000.00              7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

36 ยาบัญชียาหลัก บริษัท แอปแคร์ ฟาร์มาแลป จ ากัด 5,200.00                7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

37 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 4,576.00                7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

38 ยาบัญชียาหลัก บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด 43,489.40              7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

39 ยาบัญชียาหลัก บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด 111,440.50            7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

40 ยาบัญชียาหลัก บริษัท เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จ ากัด 32,615.00              7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

41 ยาบัญชียาหลัก บริษัท เจ เอส วชิั่น จ ากัด 13,375.00              7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

42 ยาบัญชียาหลัก บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 12,840.00              7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

43 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด 7,645.00                7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

44 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด 143,702.91            7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

45 ยาบัญชียาหลัก บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 11,898.40              7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

46 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 82,224.15              7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

47 ยาบัญชียาหลัก บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 45,270.00              7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

48 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ทีแมน ฟาร์ม่า จ ากัด 13,600.00              7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

49 ยาบัญชียาหลัก บริษัท พ ีเอ็ม แอล ฟาร์มซูติคอลส์ 
จ ากัด

2,400.00                7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
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50 ยาบัญชียาหลัก บริษัท เมดิไฟวฟ์าร์มา จ ากัด 19,510.00              7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

51 ยาบัญชียาหลัก บริษัท บีเอ็ล เอช เทรดด้ิง 42,714.40              7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

52 ยาบัญชียาหลัก บริษัท แอล บี เอส แลบบอเรเตอร่ี 
จ ากัด

3,960.00                7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

53 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จ ากัด 2,490.00                7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

54 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ฮีรอลส์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 38,520.00              7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

55 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ส.เจริญเภสัช จ ากัด 11,700.00              7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

56 วสัดุส านักงาน ร้าน แม่วงัเปเปอร์ฟอร์ม 20,000.00              7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

57 เก้าอี้พนักพิง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มาหาชน) ส านักงานใหญ่ 9,600.00                7 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

58 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็กซ์ แล็บ จ ากัด 90,000.00              8 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

59 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด 91,725.00              8 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

60 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 24,500.00              8 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

61 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท โบโอเทคนิคัล จ ากัด 16,500.00              8 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

62 จ้างเหมา ร้าน ปัทมาเจริฐกิจ 3,850.00                8 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

63 จ้างซ่อมค. การแพทย์ บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด 850.00                   8 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

64 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว หจก. เจียวพานิช 15,930.00              8 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

65 ครุภัณฑ์โฆษณา หจก. เจียวพานิช 12,900.00              8 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

66 วสัดุอื่น หจก. เจียวพานิช 2,600.00                8 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

67 เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท เมดีส อัลลายแอนซ์ จ ากัด 30,000.00              8 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

68 จ้างถ่ายเอกสาร หจก. เอส เทคนิค เซ้นเตอร์ 680.00                   8 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

69 สายลม หจก. เต็กหมง 300.00                   8 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

70 ครุภัณฑ์การส านักงาน หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 27,150.00              8 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

71 ปรับปรุงห้องพิเศษ ร้าน ที อาร์ ก่อสร้าง 172,700.00            14 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

72 จ้างก่อสร้างอาหารเก็บของ นายสมนึก ชุ่มใจ 499,700.00            14 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

73 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด 54,000.00              14 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

74 ครุภณฑ์การแพทย์ บริษัท เอ็นยู เมดิคอล จ ากัด 75,400.00              14 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

75 จ้างปรุงอาหาร ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจ 99,400.00              14 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

76 จ้างติดต้ังพัดลม ร้านอ ที อาร์ ก่อสร้าง 91,300.00              14 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

77 เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก. ว ีอาร์ ซัพพอร์ต 7,000.00                14 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

78 เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท บีเวอร์เมดิคอลอินดรัสทร้ี จ ากัด 24,000.00              14 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

79 เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท แอมเบสพลัส จ ากัด 21,000.00              14 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

80 ป้าย ร้าน รัตนาพันธ์ 2,400.00                15 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

81 จ้างซ่อมค.ส านักงาน ร้าน รัษฎาแอร์การไฟฟ้า 3,600.00                15 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

82 ตู้วางทีวี หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 2,400.00                15 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

83 โทรศัพท์ส านักงาน หจก. เจียวพานิช 3,050.00                15 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

84 จ้างปรับปรุงห้องฉุกเฉิน ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจ 85,000.00              15 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

85 จ้างท าป้าย ร้าน เลเชอร์ล าปางอิงค์เจท 4,635.00                15 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

86 วสัดุอื่น ร้าน บิก๊ฟาวเวอร์ 1,000.00                15 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

87 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด 68,500.00              19 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
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88 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็กซ์ แล็บ จ ากัด 45,233.00              19 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

89 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด 99,810.00              19 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

90 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด 20,100.00              19 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

91 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด 19,080.00              19 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

92 วสัดุทันตกรรม บริษัท โพสเอลท์แคร์ จ ากัด 5,920.00                19 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

93 วสัดุงานบ้านงานครัว ร้าน มานิตย์ 11,553.00              19 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

94 วสัดุงานบ้านงานครัว บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด 11,910.00              19 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

95 วสัดุงานบ้านงานครัว ร้าน เตียเฮ่งฮง 5,262.00                19 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

96 วสัดุงานบ้านงานครัว ร้าน ล าปางคลีน 5,900.00                19 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

97 วสัดุส านักงาน ร้าน รัตนาพันธ์ 36,112.00              19 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

98 วสัดุคอมพิวเตอร์ บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จ ากัด 10,700.00              19 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

99 วสัดุงานบ้านงานครัว หจก. ยากัตซิงห์ 1,504.00                19 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

100 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ 650.00                   19 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

101 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ 450.00                   19 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

102 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ 3,400.00                19 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

103 ตรวจเซ็คเคร่ืองปรับอากาศ ร้าน ทองน่วม 600.00                   19 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

104 วสัดุงานบ้านงานครัว หจก. ไทยทอยส์ พิเพิล เอเอ 2,000.00                19 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

105 วสัดุส านักงาน บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด 8,309.00                19 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

106 วสัดุส านักงาน ร้าน กรรณิการ์ ค้าไม้ 25,700.00              19 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

107 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า ร้าน ทองน่วม 5,000.00                20 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

108 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ 22,700.00              20 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

109 จ้างเหมาติดต้ังบานประตู ร้าน ปัทมาเจริฐกิจ 1,400.00                20 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

110 จ้างซ่อมตู้เหล็ก หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 200.00                   20 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

111 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ หจก. เจียวพานิช 7,100.00                20 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

112 จ้างปรับปรุงเคาเตอร์ ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจ 3,800.00                21 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

113 อาหารเดือนมิถุนายน นาย สมพล บารมีกุล 470,580.00            21 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

114 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จ ากัด 38,900.00              21 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

115 จ้างเหมาเดินสายไฟเบอร์ บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จ ากัด 59,560.00              21 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

116 จ้างซ่อมแซมห้องน้ า ร้าน รินพลเจริญกิจ 3,500.00                21 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

117 จ้างติดต้ังผ้าม่าน ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจ 12,700.00              21 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

118 เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก. อินสตรูเม้นท์ แล็ป 1,450.00                21 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

119 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ร้าน พรรษาเวชภัณฑ์ 3,500.00                21 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

120 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ 3,600.00                22 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

121 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ร้าน รัษฎาการไฟฟ้า-แอร์ 2,400.00                22 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

122 รีโมททีวี หจก. เจียวพานิช 360.00                   22 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

123 จ้างปรับปรุงอาคารเก็บขยะ ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจ 96,100.00              25 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

124 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ หจก. เจียวพานิช 2,200.00                25 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
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125 จ้างซ่อมปัม้น้ า ร้าน อิเล็กตรอนการไฟฟ้า 1,300.00                25 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

126 จ้างซ่อมซาเล้ง ร้าน พิบูลการช่าง 100.00                   25 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

127 จ้างซ่อมเคร่ืองนึ่ง บริษัท น าววิฒัน์การช่าง(1992) ส านักงานใหญ่ 10,888.21              25 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

128 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย นาง ระววีรรณ ฝ่าสายบัว 8,000.00                26 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

129 วสัดุงานบ้านงานครัว บริษัท พีแอนด์ 22,200.00              26 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

130 จ้างติดต้ังห้องเก็บของ ร้าน รินพลเจริญกิจ 70,400.00              26 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

131 จ้างติดต้ังประตู ร้าน รินพลเจริญกิจ 7,500.00                26 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

132 จ้างติดต้ังผ้าม่าน ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจ 22,777.00              27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

133 จ้างต่อเติมตึกกรุณา ร้าน รินพลเจริญกิจ 26,460.00              27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

134 ครุภัณฑ์ส านักงาน หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 10,900.00              27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

135 ยาบัญชียาหลัก บริษัท วแีอนด์ว ีจ ากัด 109,250.00            27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

136 ยาบัญชียาหลัก บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด 15,194.00              27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

137 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด 99,807.46              27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

138 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ทีแมน ฟาร์ม่า จ ากัด 2,440.80                27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

139 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 18,208.00              27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

140 ยาบัญชียาหลัก บริษัท องค์การเภสัชกรรม จ ากัด 50,052.40              27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

141 ยาบัญชียาหลัก บริษัท แอล บี เอส แลบบอเรเตอร่ี 
จ ากัด

2,160.00                27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

142 ยาบัญชียาหลัก บริษัท บีแอลฮัวลี จ ากัด 15,622.00              27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

143 ยาบัญชียาหลัก บริษัท โมเดอนแมนู จ ากัด 21,300.00              27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

144 ยาบัญชียาหลัก บริษัท บีเอ็ล เอช เทรดด้ิง จ ากัด 42,714.40              27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

145 ยาบัญชียาหลัก บริษัท เอส พี เอส จ ากัด 53,000.00              27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

146 ยาบัญชียาหลัก บริษัท เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จ ากัด 18,875.00              27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

147 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด 8,690.00                27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

148 ยาบัญชียาหลัก บริษัท แก้วมังกร จ ากัด 8,280.00                27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

149 ยาบัญชียาหลัก บริษัท พรีเมดฟาร์ม่า จ ากัด 7,900.00                27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

150 ยาบัญชียาหลัก บริษัท เบอลินฟาร์มาซูติคอลส์ 76,335.00              27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

151 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ฟาร์มาดิก้า จ ากัด 9,744.00                27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

152 ยาบัญชียาหลัก บริษัท พรอส ฟาร์ม่า 27,270.00              27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

153 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากัด 19,747.00              27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

154 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ที พี ดรักส์ จ ากัด 5,510.00                27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

155 ยาบัญชียาหลัก บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 6,640.00                27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

156 ยาบัญชียาหลัก บริษัท กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 10,150.00              27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

157 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ยูเมด้า 3,720.00                27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

158 ยาบัญชียาหลัก บริษัท มาสุ จ ากัด 8,000.00                27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

159 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ฮีรอลส์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 34,240.00              27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

160 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 31,126.30              27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

161 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ไทย เอฟ ดี จ ากัด 6,050.00                27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
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162 ยาบัญชียาหลัก บริษัท โมเดอนแมนู จ ากัด 13,900.00              27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

163 ยาบัญชียาหลัก บริษัท 101 เมดิแคร์ จ ากัด 24,610.00              27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

164 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ฟาร์มิน่า จ ากัด 3,000.00                27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

165 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด 4,800.00                27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

166 ยาบัญชียาหลัก บริษัท เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จ ากัด 51,750.00              27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

167 จ้างติดต้ังชั้นวางของ ร้าน ปัทมาเจริญกิจ 7,500.00                27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

168 วสัดุงานบ้านงานครัว หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 34,650.00              27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

169 จ้างร้ือถอนหลังคม ร้าน รินพลเจริญกิจ 32,760.00              27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

170 จ้างท าโครงเหล็ก ร้าน รินพลเจริญกิจ 8,600.00                27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

171 แบตเตอร่ี หจก. เจียวพานิช 550.00                   27 พฤษภาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

172 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 3,000.00                17 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

173 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท คอมมานด์ เทรดด้ิง จ ากัด 54,000.00              17 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

174 เวชภณัฑ์มิใช่ยา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 7,062.00                17 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

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

176 จ้างซ่อม ค.ยานพาหนะ ร้าน พิบูลการช่าง 1,300.00                17 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

177 เทป ขาวแดง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากัด 360.00                   17 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

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

179 พลาสติกใส บริษัท นครกิโล 1,026.00                18 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

180 เคร่ืองพ่นยา บริษัท พ.ีเค. เกษตรยนต์ 2,200.00                18 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

181 กุญแจบานเล่ือน ร้าน เกาะคาอลูมิเนียม 190.00                   18 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

182 วสัดุคอมพิวเตอร์ บริษัท สมาร์ทโซลูชั่น คอมพวิเตอร์ 
จ ากัด

17,000.00              18 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

183 เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ทริมเมอร์ 46,100.00              18 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

184 หมวกคลุมผม บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 850.00                   18 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

185 วสัดุทันตกรรม บริษัท เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ ากัด 2,250.00                23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

186 วสัดุทันตกรรม บริษัท อุดม เมดิคอล อิคริปเม้นท์ จ ากัด 8,100.00                23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

187 วสัดุทันตกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 7,383.00                23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

188 วสัดุทันตกรรม บริษัท ไดรว ์เด็นทัล อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 10,900.00              23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

189 วสัดุทันตกรรม บริษัท ทันตสยาม จ ากัด 3,750.00                23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

190 เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ยูพี 36,000.00              23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

191 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 24,500.00              23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

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

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

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

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

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

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

198 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด 16,804.00              23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
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199 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ หจก. โฟร์สตาร์ โอ เอ 8,000.00                23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

200 เคร่ืองสแกน บริษัท สมาร์ท โซลุชั่น คอมพิวเตอร์ จ ากัด 25,000.00              23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

201 ฟันเทียม บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด 132,827.00            23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

202 วสัดุส านักงาน หจก. อิสรัตน์ เมดิคอล 7,000.00                23 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

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

204 ยาบัญชียาหลัก บริษัท กองควบคุมวตัถุเสพติด 6,050.00                27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

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

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

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

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

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

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

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

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

213 ยาบัญชียาหลัก บริษัท เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จ ากัด 79,260.00              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

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

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

216 ยาบัญชียาหลัก บริษัท เจ เอส วชิชั่น จ ากัด 80,057.40              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

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

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

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

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

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

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

223 เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก. อินเตอร์ เนชั่นเนล 75,000.00              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

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

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

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

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

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

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

230 เวชภัณฑ์มิใช่ยา หจก. วอีาร์พีเด้นท์ จ ากัด 28,160.00              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

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

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

233 จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือ นางปัฐ์ณัฐผุสดี  ฝ้ันขิติ 51,060.00              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

234 เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท เอ็มดีซี จ ากัด 21,000.00              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
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235 เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด 86,320.00              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

236 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด บริษัท เอ็มดีซี จ ากัด 360,000.00            27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

237 ซ่อมค.ไฟฟ้าและวทิยุ หจก. กันตินันท์ เน็ทเวร์ิด 24,520.00              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

238 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ หจก. กันตินันท์ เน็ทเวร์ิด 132,800.00            27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

239 ยาบัญชียาหลัก บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากดั 288,820.00            27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

240 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จ ากัด 11,334.40              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

241 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ว ีแอนด์ ว ีจ ากัด 254,800.00            27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

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

243 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ยูโทรเปีย้น จ ากัด 38,831.80              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

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

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

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

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

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

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

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

251 ยาบัญชียาหลัก บริษัท เอเอ็นบี ลาบอราตอร่ี จ ากัด 7,750.00                27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

252 ยาบัญชียาหลัก บริษัท บี เอ็ล เอช เทรดด้ิง จ ากัด 97,177.40              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

253 ยาบัญชียาหลัก บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด 241,772.00            27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

254 ยาบัญชียาหลัก บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด 25,200.00              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

255 ยาบัญชียาหลัก บริษัท เมดิไฟว ์ฟาร์มา จ ากัด 16,400.00              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

256 ยาบัญชียาหลัก บริษัท พรีเมด ฟาร์ม่า จ ากัด 58,567.80              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

257 ยาบัญชียาหลัก บริษัท คอนติเนนทัลฟาร์ท จ ากัด 4,400.00                27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

258 ซ่อมเคร่ืองช่วยหายใจ บริษัท ไอดีเวลล์ จ ากดัด 15,000.00              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

259 ครุภัณฑ์ส านักงาน หจก. เจียวพานิช 550.00                   27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

260 วสัดุก่อสร้าง นาย ภัคธวชั  บุพชาติ 4,000.00                27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

261 จ้างเหมาขนย้ายของ นาย รติวชัร์  แก้ววารี 17,500.00              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

262 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟท์ จ ากัด 32,100.00              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

263 เวชภัณฑ์มิใช่ยา บริษัท ลานนาแก็สอินตรัสกตรี จ ากัด 7,490.00                27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

264 ครุภัณฑ์ส านักงาน หจก. เจียวพานิช 9,600.00                27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

265 จ้างปรับปรุงมุ้งลวด ร้าน มงคลทรัพย์เจริญกิจ 13,840.00              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

266 วสัดุส านักงาน หจก. อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย 11,400.00              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

267 จ้างท าป้าย ร้าน เลเซอร์ล าปางอิงค์เจท 3,870.00                27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

268 จ้างติดต้ังกรอบประตู ร้าน ปัทมาเจริญกิจก่อสร้าง 1,200.00                27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

269 จ้างปรับปรุง ICU ร้าน รินพลเจริญกิจก่อสร้าง 1,800.00                27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

270 อาหาร เดือน เมษายน นายสมพล บารีกุล 483,550.00            27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

271 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ที พี ดรักส์ จ ากัด 30,050.00              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

272 ยาบัญชียาหลัก บริษัท พาร์ตาแลบ จ ากัด 153,100.00            27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
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273 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด 41,120.00              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

274 ยาบัญชียาหลัก บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 18,510.40              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

275 ยาบัญชียาหลัก บริษัท 101 เมดิแคร์ จ ากัด 49,220.00              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

276 ยาบัญชียาหลัก บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 24,000.00              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

277 ยาบัญชียาหลัก บริษัท มิลาโน จ ากัด 3,000.00                27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

278 ยาบัญชียาหลัก บริษัท โมเดอนเมนู จ ากัด 23,300.00              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

279 ยาบัญชียาหลัก บริษัท เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จ ากัด 87,200.00              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

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

281 ยาบัญชียาหลัก บริษัท เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จ ากัด 10,350.00              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

282 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ฟาร์ม่าแลนด์ จ ากัด 3,350.00                27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

283 ยาบัญชียาหลัก บริษัท เมดไลน์ จ ากัด 115,450.00            27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

284 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 10,000.00              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

285 ยาบัญชียาหลัก บริษัท พาร์ตาแลบ จ ากัด 6,500.00                27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

286 ยาบัญชียาหลัก บริษัท บีแอลฮัว จ ากัด 3,424.00                27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

287 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ฮีรอลส์ จ ากัด 84,744.00              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

288 ยาบัญชียาหลัก บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด 20,400.00              27 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

289 จ้างติดต้ัง สาย LAN บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จ ากัด 220,000.00            30 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

290 จ้างตรวจวเิคราะห์น้ า มหาวทิยาลัยราชภัฎล าปาง 2,950.00                30 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

291 นมผง บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด 1,075.00                30 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

292 โต๊ะพับ หจก. น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ 1,200.00                30 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

293 พลาสิกใส หจก. ยากัตซิงห์ 1,700.00                30 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

294 ไม้กวาดแข็ง นายอุดม จ๊ะใจ 1,400.00                30 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

295 ผ้าขนหนูห่อลูกประคบ หจก. เจียวพานิช 1,920.00                30 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

296 จ้างท าความสะอาด บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากัด 70,494.00              30 มีนาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

33,788,115.61      รวม


