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1 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จํากัด 53,000.00                1 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

2 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด 90,000.00                1 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จํากัด 86,200.00                1 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 44,500.00                1 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

5 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท แอฟฟนิเิทค็ จํากัด 15,800.00                1 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

6 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จํากัด 91,725.00                1 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

7 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ จํากัด 14,260.00                1 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

8 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ไบโอเทคนคัิล จํากัด 9,300.00                  1 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

9 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด 90,000.00                1 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

10 วัสดุทนัตกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 2,118.60                  1 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

11 ฟนัเทยีม บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด 11,170.00                1 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

12 วัสดุกํอสร๎าง หจก. เต๏กมง 1,150.00                  1 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

13 ครุภัณฑ์สํานกังาน หจก. เจียวพานชิ 9,600.00                  1 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

14 ครุภัณฑ์สํานกังาน ร๎าน รัษฎาแอร์การไฟฟา้ 133,700.00              1 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

15 จ๎างทําปา้ย ร๎าน รักกันโฆษณา 360.00                     1 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

16 สต๊ิกเกอร์ ร๎าน กําแพงเพชร เซอร์วิส 1,200.00                  1 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

17 ชั้นใสํเอกสาร ร๎าน รัตนาพนัธ์ 1,260.00                  1 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

18 น้าํด่ืม ร๎าน น้าํด่ืมนวิสตาร์ 2,003.00                  1 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

19 จ๎างบํารุงรักษารถยนต์  5954 ร๎าน โยธินดีเซล 1,605.00                  1 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

20 จ๎างบํารุงรักษารถยนต์  5954 ร๎าน โยธินดีเซล 3,047.50                  1 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

21 จ๎างซํอมเคร่ืองนึง่ บริษัท อินโฟ เมดิคอล จํากัด 21,315.00                4 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

22 จ๎างซํอมซิลซองแบบอัตโนมัติ บริษัท อินโฟ เมดิคอล จํากัด 5,050.00                  4 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

23 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด 17,820.00                4 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

24 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท เซนต์เมด จํากัด 9,000.00                  4 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

25 จา๎งเหมาบํารุงรักษาลิฟท์ บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จํากดั 51,360.00                4 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

26 ต๎ูเอกสาร 2 ชั้น หจก. น้าํล๎อมเคหะภัณฑ์ 3,500.00                  4 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

27 จ๎างซํอมมอเตอร์ปัม้น้าํ นายประกาศิต วงศ์คําต๎ุย 3,500.00                  4 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

28 วัสดุคอมพวิเตอร์ ร๎าน รัตนาพนัธ์ 650.00                     4 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

29 มอเตอร์กลับสําย บริษัท ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๏ป จํากัด 642.00                     4 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

30 จ๎างซํอมครุภัณฑ์อื่น นายประกาศิต วงศ์คําต๎ุย 3,500.00                  4 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

31 จ๎างซํอมต๎ูเก็บเลือด หจก. ต้ังไฮ๎ง๎วน 400.00                     4 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

32 ต๎ูเก็บส่ิงตรวจ หจก. เขลางค์เม็ททอล 43,000.00                4 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

33 ไฟฉาย หจก. เจียวพานชิ 400.00                     4 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

34 ครุภัณฑ์สํานกังาน หจก. เจียวพานชิ 2,500.00                  4 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

35 จ๎างเหมาเทฝาทอํ ร๎าน ท ีอาร์ กํอสร๎าง 2,800.00                  5 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

36 หลอดไฟ บริษัท ไฟออริต้ี 3,325.00                  5 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  - สิงหาคม 2563
โรงพยาบาลเกาะคา
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37 จ๎างซํอมไมโครเวฟ บริษัท ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๏ป จํากัด 400.00                     5 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

38 จ๎างซํอมไมโครเวฟ บริษัท ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๏ป จํากัด 650.00                     5 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

39 วัสดุงานบา๎นงานครัว ร๎าน มานติย์ 6,912.00                  5 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

40 จา๎งปรับปรุงระบบน้ําเสีย ร๎าน ปทัมาเจริฐกิจ 5,300.00                  5 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

41 จ๎างเหมา นายอภิเดช  ปานนัท์ 14,000.00                5 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

42 จ๎างเหมาเคร่ืองล๎างหลอดลม บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จํากดั 6,650.00                  5 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

43 จ๎างเหมาทําปา้ย ร๎าน เลเชอร์ลําปางอิงค์เจ็ท 5,789.00                  5 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

44 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด 29,700.00                8 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

45 ไม๎กวาดแข็ง นายเสริฐ กานนั 700.00                     8 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

46 เวชภัณฑ์มิใชํยา หจก. อินสตูรเม๎นท ์แล็ป 1,615.00                  8 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

47 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท CKC เมดิคอล จํากัด 30,000.00                8 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

48 ซํอมครุภัณฑ์สํานกังาน นายกิติพงศ์ ธรรมจักษ์ 4,200.00                  8 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

49 วัสดุอื่น ร๎าน ก.วัสดุภัณฑ์ (เกาะคา) 410.00                     9 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

50 บตัรคิวสีฟา้/สีขาว หจก. อาร์เอส โปรดักส์ ซัพพลาย 1,900.00                  9 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

51 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท MDC 30,000.00                10 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

52 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ลานนาอนิดรัสเตรีย แก๏ส จํากดั 10,000.00                10 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

53 เวชภัณฑ์มิใชํยา หจก. พรรษาเวชภัณฑ์ 56,160.00                10 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

54 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท โอเร็ก เทรดด้ิง จํากัด 16,478.00                10 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

55 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด 5,000.00                  10 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

56 เวชภัณฑ์มิใชํยา หจก. วีอาร์ ซัตพอร์ต 11,060.00                10 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

57 เวชภัณฑ์มิใชํยา หจก. อินสตูรเม๎นท ์แล็ป 3,118.00                  10 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

58 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 95,123.00                10 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

59 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไซแอนด์เมด จํากัด 13,015.00                10 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

60 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท 3 เอ็ม 24,048.25                10 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

61 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท จอนหสั์นแอนด์จอนหสั์น 140,006.30              10 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

62 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท เคพเีค 23,450.00                10 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

63 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท นําวิวัตน์การชําง(1992) จํากดั 6,200.00                  10 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

64 วัสดุงานบา๎นงานครัว บริษัท อยัยา อนิเตอร์เทรดด้ิง จํากดั 12,964.50                10 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

65 วัสดุงานบา๎นงานครัว ร๎าน ลําปางคลีน 2,940.00                  10 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

66 วัสดุคอมพวิเตอร์ ร๎าน รัตนาพนัธ์ 2,556.00                  10 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

67 วัสดุงานบา๎นงานครัว ร๎าน มานติย์ 8,454.00                  10 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

68 วัสดุงานบา๎นงานครัว ร๎าน เตียเฮงฮง 4,120.00                  10 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

69 วัสดุสํานกังาน ร๎าน รัตนาพนัธ์ 36,204.00                10 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

70 จ๎างซํอมมอเตอร์ระบายอากาศ ร๎าน มงคลทรัพย์เจริญกิจ 12,000.00                12 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

71 สต๊ิกเกอร์ นางสาวชิชาณัฐ สุธรรม 2,500.00                  12 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

72 จ๎างซํอม ร๎าน ก.วัสดุภัณฑ์ (เกาะคา) 100.00                     12 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

73 วัสดุกํอสร๎าง ร๎าน ก.วัสดุภัณฑ์ (เกาะคา) 250.00                     12 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

74 จ๎างทําปา้ย ร๎าน เลเชอร์ลําปางอิงค์เจ็ท 300.00                     12 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

75 เคร่ือง บริษัท อัลเจนเทค จํากัด 1,200.00                  12 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง
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76 ซํอมกุญแจโต๏ะทํางาน ร๎าน มรรคกุญแจ 470.00                     12 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

77 แจกัน ร๎าน ปา้จันทร์ เซรามิค 300.00                     12 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

78  วัสดุสํานกังาน ร๎าน เฮียงบรรณกิจ 250.00                     12 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

79 จ๎างเหมาปรับปรุงอาคาร ร๎าน รินพลเจริญกิจ 165,000.00              12 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

80 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด 9,720.00                  15 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

81 เก๎าอี้พนกัพงิหยกสีขาว บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จํากัด 7,668.00                  15 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

82 หวั lan cat 5 หจก. เดสก์ทอป คอมพวิเตอร์ 390.00                     15 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

83 วัสดุเกษตร ร๎าน สวนเขลางค์ทองพนัธ์ไม๎ 6,050.00                  15 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

84 วัสดุสํานกังาน ร๎าน รัตนาพนัธ์ 14,380.00                15 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

85 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท CKC เมดิคอล จํากัด 19,500.00                15 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

86 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มํา จํากัด 23,968.00                15 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

87 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ฟวิเจอร์ เมดิคอล จํากัด 25,710.00                15 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

88 วัสดุกํอสร๎าง หจก. ลําปางชัยยากํอสร๎าง 3,175.00                  15 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

89 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด 14,000.00                17 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

90 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จํากัด 91,299.00                17 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

91 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด 90,000.00                17 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

92 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ไบโอเซน จํากัด 75,500.00                17 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

93 สวิทย์ลูกลอย บริษัท เวสวอเตอร์ เอน็จเินียร่ิง เซอร์วิส 21,400.00                17 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

94 จ๎างเหมาซํอมค.การแพทย์ บริษัท อิโนเวชั่นส์ จํากัด 243,750.00              18 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

95 ครุภัณฑ์สํานกังาน หจก. น้าํล๎อมเคหะภัณฑ์ 2,975.00                  18 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

96 ครุภัณฑ์สํานกังาน หจก. น้าํล๎อมเคหะภัณฑ์ 2,520.00                  18 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

97 ปุย๋ขีวั้ว/ปุย๋ขีห้นู นาง จันทร์นวล ธรรมเสน 4,200.00                  19 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

98 ครุภัณฑ์สํานกังาน หจก. น้าํล๎อมเคหะภัณฑ์ 18,600.00                19 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

99 วัสดุสํานกังาน ร๎าน รัตนาพนัธ์ 6,205.00                  19 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

100 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท CKC เมดิคอล จํากัด 21,000.00                19 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

101 จา๎งเหมาเจาะทํอระบายน้ํา นาย อภิเดช  ปานนัท์ 9,700.00                  19 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

102 จา๎งติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ร๎าน รัษฎาแอร์การไฟฟา้ 7,300.00                  22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

103 จ๎างติดต้ังเจาะกระจก ร๎าน ปทัมาเจริฐกิจ 5,970.00                  22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

104 ยาบญัชียาหลัก บริษัท วีแอนด์วี กรุงเทพ จํากัด 163,520.00              22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

105 ยาบญัชียาหลัก บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลส์ จํากดั 71,476.00                22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

106 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มํา จํากัด 119,926.20              22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

107 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ทเีอ็นพ ีเฮลทแ์คร์ จํากัด 15,240.00                22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

108 ยาบญัชียาหลัก บริษัท โมเดอนเมน ูจํากัด 11,100.00                22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

109 ยาบญัชียาหลัก บริษัท บเีอ็ลเอช เทรดด้ิง จํากัด 11,128.00                22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

110 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เอสพเีอส เมดิคอล จํากัด 82,470.00                22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

111 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จํากัด 70,270.00                22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

112 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จํากัด 39,904.00                22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

113 ยาบญัชียาหลัก บริษัท พรีเมด ฟาร์มํา จํากัด 17,892.00                22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

114 ยาบญัชียาหลัก บริษัท แก๎วมังกรเภสัช จํากัด 6,400.00                  22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง
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115 ยาบญัชียาหลัก
บริษัท เบอลิน ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จํากดั

66,920.00                22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

116 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ฟาร์มาติกา จํากัด 9,744.00                  22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

117 ยาบญัชียาหลัก บริษัท พรอส ฟาร์มา จํากัด 36,360.00                22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

118 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ 30,174.00                22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

119 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ท ีพ ีดรักส์ จํากัด 19,960.00                22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

120 ยาบญัชียาหลัก บริษัท โปลิฟาร์ม จํากัด 3,900.00                  22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

121 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ทโีอเคมิคอลส์ จํากัด 4,960.00                  22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

122 ยาบญัชียาหลัก บริษัท พาร์ต๎าแล็บ จํากัด 10,000.00                22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

123 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มํา จํากัด 11,526.04                22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

124 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ยูโทรเปีย้น จํากัด 32,500.00                22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

125 ยาบญัชียาหลัก บริษัท สหแพทย์เภสัช จํากัด 7,134.76                  22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

126 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ฟาร์มีนาํ จํากัด 13,060.00                22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

127 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 92,815.20                22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

128 ยาบญัชียาหลัก บริษัท องค์การเภสัชกรรม จํากัด 138,496.04              22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

129 ยาบญัชียาหลัก บริษัท มาสุ จํากัด 13,300.00                22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

130 ยาบญัชียาหลัก บริษัท โมเดิร์นฟ์าร์มํา จํากัด 33,600.00                22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

131 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ซีฟาม จํากัด 7,680.00                  22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

132 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จํากัด 2,490.00                  22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

133 ยาบญัชียาหลัก บริษัท กลํุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 9,000.00                  22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

134 ยาบญัชียาหลัก บริษัท กลํุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 26,300.00                22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

135 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เอฟ ซี พ ีจํากัด 25,200.00                22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

136 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด 6,960.00                  22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

137 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด 3,480.00                  22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

138 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ไบโอจีนเีทค จํากัด 38,702.00                22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

139 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด 26,000.00                22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

140 ยาบญัชียาหลัก บริษัท แอล บ ีเอส จํากัด 2,400.00                  22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

141 ยาบญัชียาหลัก บริษัท นวิไลฟฟ์าร์มํา จํากัด 3,400.00                  22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

142 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เจ เอส วิชชั่น จํากัด 6,687.50                  22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

143 ยาบญัชียาหลัก บริษัท แอล บ ีเอส จํากัด 3,960.00                  22 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

144 ถังขยะ หจก. โฟร์สตาร์โอเอ 20,000.00                23 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

145 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด 11,880.00                23 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

146 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จํากัด 91,725.00                23 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

147 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ จํากัด 14,540.00                23 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

148 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จํากัด 53,000.00                23 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

149 อาหารเดือนกรกฎาคม นาย สมพล บารมีกุล 486,266.00              23 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

150 ครุภัณฑ์สํานกังาน หจก. น้าํล๎อมเคหะภัณฑ์ 19,360.00                23 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

151 จ๎างทําปา้ย หจก. ซายเนจกรุ๏ป 49,971.00                23 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

152 จ๎างซํอมเคร่ืองปรับอากาศ ร๎าน รัษฎาแอร์การไฟฟา้ 12,450.00                24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

153 จ๎างซํอม ค.การแพทย์ บริษัท เซฟไลน์ 5,000.00                  24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง
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154 จ๎างซํอม ค.การแพทย์ บริษัท อินโฟ เมดิคอล จํากัด 9,000.00                  24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

155 ผ๎าปโูต๏ะ หจก. ยากัตซิงค์ 1,600.00                  24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

156 ยาบญัชียาหลัก บริษัท แอล พ ีซัพพลาย จํากัด 35,750.00                24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

157 เวชภัณฑ์มิใชํยา หจก. วีอาร์ 3,500.00                  24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

158 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท แอมเบส 2,900.00                  24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

159 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไทยก๏อส 3,250.00                  24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

160 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไอเทร์ 20,025.00                24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

161 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไซนแ์อนด์เมด จํากัด 12,830.00                24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

162 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 49,434.00                24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

163 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท เคพเีค 4,250.00                  24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

164 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท เมดีส 32,270.00                24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

165 จ๎างทําตรายาง ร๎าน รักกันโฆษณา 480.00                     24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

166 วัสดุไฟฟา้ ร๎าน ก.วัสดุภัณฑ์ (เกาะคา) 192.60                     24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

167 ยาบญัชียาหลัก บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จํากัด 7,400.00                  24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

168 ซํอมค.ยาน นข 4829 ร๎าน โยธินดีเซล 1,605.00                  24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

169 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท เอเชีย เมดิคอล อนิตรัสตรี จํากดั 14,800.00                29 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

170 เวชภัณฑ์มิใชํยา หจก. อินสตูรเม๎นท ์แล็ป 17,944.00                29 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

171 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท CKC เมดิคอล จํากัด 30,000.00                29 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

172 ครุภัณฑ์สํานกังาน หจก. น้าํล๎อมเคหะภัณฑ์ 20,100.00                1 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

173 เคร่ืองชั่วน้าํหนกัแบบนอน บริษัท ซิลเลอร์ เมดิคอล จํากัด 13,500.00                1 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
174 จ๎างซํอม Prub บริษัท ไอดีเวลล์ จํากัด 5,500.00                  3 กรกฎคม 2563 เฉพาะเจาะจง
175 จ๎างซํอมเคร่ืองปรับอากาศ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ 2,850.00                  3 กรกฎคม 2563 เฉพาะเจาะจง
176 จ๎างซํอมครุ๓ณฑ์สํานกังาน หจก. น้าํล๎อมเคหะภัณฑ์ 400.00                     3 กรกฎคม 2563 เฉพาะเจาะจง
177 จ๎างบํารุงรักษารถยนต์ 7150 ร๎าน โยธินดีเซล 10,742.50                3 กรกฎคม 2563 เฉพาะเจาะจง
178 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ จํากัด 26,840.00                3 กรกฎคม 2563 เฉพาะเจาะจง
179 จ๎างซํอมเคร่ืองชํวยหายใจ บริษัท อีฟอร์ออร์ แอลเอม จํากัด 28,520.00                8 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
180 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท CKC เมดิคอล จํากัด 30,000.00                8 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
181 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด 18,345.00                8 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
182 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร๋ิมเมอร์ จํากัด 95,461.00                8 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
183 วัสดุทนัตกรรม บริษัท ทนัตสยาม จํากัด 123,200.00              8 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
184 ฟนัเทยีม บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด 31,225.00                8 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
185 วัสดุทนัตกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั 17,350.00                8 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
186 วัสดุทนัตกรรม บริษัท ไอคิวพลัส จํากัด 7,860.00                  8 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
187 วัสดุทนัตกรรม หจก. เอ็มมีเนน๎ซ์ 9,000.00                  8 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
188 วัสดุทนัตกรรม หจก. เอ็มมีเนน๎ซ์ 2,000.00                  8 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
189 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท วีอาร์ซัพพลอต จํากัด 7,620.00                  9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
190 จ๎างซํอมเคร่ืองชํวยหายใจ บริษัท เวิลด์เมด อคีวิปเม๎นท์ จํากดั 9,500.00                  9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
191 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จํากัด 11,000.00                9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
192 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด 16,500.00                9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
193 เวชภัณฑ์มิใชํยา หจก. ลานนาอินตัสเรียลแก๏ส 3,350.00                  9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
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194 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไทยเทป จํากัด 5,168.10                  9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
195 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท เบตเตอร์ จํากัด 3,237.25                  9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
196 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไซแอนด์เมด จํากัด 4,450.00                  9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
197 เวชภัณฑ์มิใชํยา หจก. อินสทรูเมนส์ 11,634.00                9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
198 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไบดอคอทอน จํากัด 3,750.00                  9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
199 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท MDA 2,000.00                  9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
200 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท เมดิส อัลลายแอนซ์ จํากัด 43,480.00                9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
201 จ๎างเหมาทําปา้ย ร๎าน เลเชอร์ลําปางอิงค์เจ็ท 6,398.00                  9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
202 จ๎างเหมาทําปา้ย ร๎าน เลเชอร์ลําปางอิงค์เจ็ท 3,305.00                  9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
203 ขนม น้าํผลไม๎ ร๎าน มานติย์ 3,280.00                  9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
204 วัสดุงานบา๎นงานครัว ร๎าน เต่ียเฮงฮง 1,400.00                  9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
205 วัสดุงานบา๎นงานครัว หจก. น้าํล๎อมเคหะภัณฑ์ 400.00                     9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
206 วัสดุสํานกังาน หจก. น้าํล๎อมเคหะภัณฑ์ 1,100.00                  9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
207 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด 7,200.00                  9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
208 จ๎างซํอมครุภัณฑ์สํานกังาน ร๎าน เกาะคาการเบาะ 1,400.00                  9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
209 วัสดุทนัตกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั 72,522.46                9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
210 วัสดุทนัตกรรม บริษัท เฮลธ์โก๎ จํากัด 90,094.00                9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
211 วัสดุทนัตกรรม บริษัท ซีทเีอ็ม ดกลเบลิ จํากัด 7,600.00                  9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
212 วัสดุทนัตกรรม บริษัท ออร์โทดอนทคัไลน ์จํากัด 73,340.00                9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
213 ครุภัณฑ์สํานกังาน หจก. น้าํล๎อมเคหะภัณฑ์ 25,600.00                9 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
214 ครุภัณฑ์สํานกังาน หจก. น้าํล๎อมเคหะภัณฑ์ 13,400.00                10 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
215 วัสดุคอมพวิเตอร์ ร๎าน รัตนาพนัธ์ 2,341.00                  10 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
216 วัสดุสํานกังาน ร๎าน รัตนาพนัธ์ 35,744.50                10 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
217 วัสดุงานบา๎นงานครัว ร๎าน เต่ียเฮงฮง 7,891.00                  10 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
218 วัสดุงานบา๎นงานครัว ร๎าน มานติย์ 1,326.00                  10 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
219 วัสดุงานบา๎นงานครัว บริษัท อยัยา อนิเตอร์เทรดด้ิง จํากดั 12,184.50                10 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
220 วัสดุงานบา๎นงานครัว ร๎าน ลําปางคลีน 1,690.00                  10 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
221 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ หจก. กันตนนัท ์เนค็เวริค 43,000.00                10 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
222 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ หจก. เจียวพานชิ 35,500.00                10 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
223 แบตเตอร่ีสํารองไฟฟา้ หจก. มิตรดีเซล 24,400.00                10 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

224 จ๎างเหมาสอบเทยีบเคร่ืองมือแพทย์บริษัท ไบโอ แลป เซนเตอร์ จํากัด 25,945.00                13 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
225 จ๎างเหมาติดต้ังกั้นประตู ร๎าน รินพลเจริญกิจ 21,500.00                13 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
226 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท MDC เมดิคอล จํากัด 29,500.00                13 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

227 จ๎างเหมาปรับปรุงหอ๎งอัตราซาวด์ ร๎าน มงคลทรัพย์เจริญกิจกํอสร๎าง 54,400.00                13 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
228 จ๎างเหมาปรับปรุงหอ๎งทนัตกรรม ร๎าน รินพลเจริญกิจกํอสร๎าง 198,200.00              13 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
229 วัสดุงานบา๎นงานครัว บริษัท พีแอนด์เค พลาสติก อนิดัสทรี 22,200.00                14 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
230 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ หจก. เจียวพานชิ 4,450.00                  14 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
231 ครุภัณฑ์งานบา๎นงานครัว หจก. เจียวพานชิ 19,380.00                14 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
232 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด 90,000.00                14 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
233 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จํากัด 68,500.00                14 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
234 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ จํากัด 20,390.00                14 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
235 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท แอฟฟนิเิทค็ จํากัด 31,600.00                14 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
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236 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็ม พ ีเมดกรุ๏ป จํากัด 8,400.00                  14 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
237 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จํากดั 17,900.00                14 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
238 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ หจก. โพร์สตาร์โอเอ 6,400.00                  14 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
239 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด 99,000.00                14 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
240 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท CKC เมดิคอล จํากัด 25,500.00                15 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
241 พล่ัวพรวณ ร๎าน สวนเขลางค์ทองพนัธ์ไม๎ 3,410.00                  15 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
242 รถเข็นของ หจก. เต็กหมง 2,950.00                  15 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
243 ต๎ูเย็น บริษัท MDC เมดิคอล จํากัด 19,380.00                15 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
244 อะเดปเตอร์ ร๎าน ก.วัสดุภัณฑ์ (เกาะคา) 192.00                     17 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
245 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท องค์การเภสัชกรรม จํากัด 30,000.00                20 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
246 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มํา จํากัด 339,922.00              20 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
247 ยาบญัชียาหลัก หจก. โฟร์สตาร์โอเอ 164,664.44              20 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
248 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท เมดิคอล คอนเวอร์เจน็ จํากดั 14,400.00                20 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
249 จ๎างซํอม ค. การแพทย์ บริษัท เมดิคอล คอนเวอร์เจน็ จํากดั 13,910.00                20 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
250 จ๎างซํอม ค. การแพทย์ ร๎าน รักกันโฆษณา 5,500.00                  20 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
251 จ๎างทําตรายาง ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ 750.00                     20 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
252 จ๎างบํารุงเคร่ืองปรับอากาศ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ 2,700.00                  20 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
253 จ๎างบํารุงเคร่ืองปรับอากาศ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ 2,700.00                  20 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
254 จ๎างซํอมเคร่ืองปรับอากาศ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ 850.00                     20 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
255 จ๎างซํอมเคร่ืองปรับอากาศ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ 3,500.00                  20 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
256 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ หจก. เจียวพานชิ 575.00                     20 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
257 วัสดุสํานกังาน ร๎าน รัตนาพนัธ์ 355.00                     20 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
258 ครุภัณฑ์งานบา๎นงานครัว หจก. เจียวพานชิ 645.00                     21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
259 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท แอมเบสพลัส จํากัด 21,000.00                21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
260 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไซแอนด์เมด จํากัด 19,362.00                21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
261 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จํากัด 7,500.00                  21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
262 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั 20,000.00                21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
263 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จํากัด 53,000.00                21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
264 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์มเมอร์ จํากัด 91,725.00                21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
265 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ไบโอเซน จํากัด 75,500.00                21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
266 ครุภัณฑ์สํานกังาน หจก. เจียวพานชิ 4,950.00                  21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
267 จ๎างเปล่ียนยางรถซาเล๎ง ร๎าน พบิลูย์การชําง 260.00                     21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
268 จ๎างซํอมเคร่ืองปรับอากาศ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ 12,320.00                21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
269 ยาบญัชียาหลัก บริษัท องค์การเภสัชกรรม จํากัด 133,845.85              21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
270 ยาบญัชียาหลัก บริษัท บี.เอล.เอช. 4,012.50                  21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
271 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เจ.เอส.วิชั่น 26,750.00                21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
272 ยาบญัชียาหลัก บริษัท แอตแลนติค 5,448.00                  21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
273 ยาบญัชียาหลัก บริษัท พเีอ็มแอล 4,800.00                  21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
274 ยาบญัชียาหลัก บริษัท มาสุ 3,500.00                  21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
275 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ จํากัด 5,457.00                  21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
276 วัสดุทนัตกรรม บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1998) จํากดั 13,080.00                21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
277 วัสดุทนัตกรรม บริษัท โพสเฮลทแ์คร์ จํากัด 12,660.00                21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
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278 วัสดุทนัตกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั 11,299.20                21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
279 วัสดุทนัตกรรม บริษัท เซ่ียงไฮ๎ทนัตภัณฑ์ จํากัด 26,270.00                21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
280 วัสดุทนัตกรรม บริษัท นโูวเดนท ์จํากัด 23,700.00                21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
281 วัสดุทนัตกรรม บริษัท นโูวเดนท ์จํากัด 5,232.00                  21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
282 วัสดุทนัตกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั 6,200.00                  21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
283 วัสดุทนัตกรรม บริษัท เดนตัล วิชั่น จํากัด 39,565.00                21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
284 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จํากัด 62,800.00                21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
285 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จํากัด 94,632.00                21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
286 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท MDC เมดิคอล จํากัด 10,900.00                21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
287 จ๎างซํอมระบบปรับอากาศ หจก. เชียงใหมํกฤษดาการชําง 46,000.00                21 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
288 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท MDC เมดิคอล จํากัด 20,900.00                22 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
289 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท MDC เมดิคอล จํากัด 28,000.00                22 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
290 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไอดีเวลล์ จํากัด 29,700.00                23 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
291 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มํา จํากัด 11,556.00                23 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
292 อาหารเดือน สิงหาคม นาย สมพล  บารมีกุล 468,266.00              23 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
293 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท MDC เมดิคอล จํากัด 20,900.00                23 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
294 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท บบีาร์น 5,992.00                  23 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
295 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท เมทโทรนกิส์ 4,060.00                  23 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
296 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มํา จํากัด 30,000.00                23 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
297 วัสดุทนัตกรรม บริษัท นีโอไบโอเทค(ไทยแลนด์) จํากดั 80,000.00                29 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
298 วัสดุทนัตกรรม บริษัท สยามเดนท ์จํากัด 35,000.00                29 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
299 วัสดุทนัตกรรม บริษัท เซ่ียงไฮ๎ทนัตภัณฑ์ จํากัด 1,350.00                  29 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
300 วัสดุทนัตกรรม บริษัท ดีเคเอชเอส(ประเทศไทย) จํากดั 1,391.00                  29 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
301 วัสดุทนัตกรรม บริษัท เด๎นท ์เมท จํากัด 1,700.00                  29 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
302 วัสดุทนัตกรรม บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จํากดั 2,580.00                  29 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
303 วัสดุทนัตกรรม บริษัท เซ่ียงไฮ๎ทนัตภัณฑ์ จํากัด 13,400.00                29 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
304 วัสดุทนัตกรรม บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จํากดั 2,640.00                  29 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
305 วัสดุทนัตกรรม บริษัท ซูมิตร 1967 จํากัด 4,250.00                  29 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
306 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท MDC เมดิคอล จํากัด 90,000.00                29 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
307 จ๎างซํอมเคร่ืองปรับอากาศ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ 6,600.00                  29 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
308 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ จํากัด 14,400.00                29 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
309 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด 99,000.00                29 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
310 จ๎างซํอมเคร่ืองปรับอากาศ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ 5,720.00                  29 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

311 จ๎างซํอมประตู ร๎าน มงคลทรัพย์เจริญกิจกํอสร๎าง 9,000.00                  29 กรกฎาคม 2563
เฉพาะเจาะจง

312 จ๎างทําโครงเหล็ก ร๎าน รินพลเจริญกิจกํอสร๎าง 9,500.00                  29 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
313 จ๎างติดต้ังประตูบานเล่ือน ร๎าน ปทัมาเจริฐกิจ 7,500.00                  30 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

314 จ๎างติดต้ังประตูโครงเหล็ก ร๎าน มงคลทรัพย์เจริญกิจกํอสร๎าง 18,500.00                30 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
315 วัสดุงานบา๎นงานครัว ร๎าน มานติย์ 2,100.00                  30 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
316 ครุภัณฑ์สํานกังาน หจก. เจียวพานชิ 1,900.00                  30 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
317 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท MDC เมดิคอล จํากัด 30,000.00                31 กรกฎาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
318 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ จํากัด 14,540.00                23 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง
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319 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จํากัด 53,000.00                23 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง
320 อาหารเดือนกรกฎาคม นาย สมพล บารมีกุล 486,266.00              23 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง
321 ครุภัณฑ์สํานกังาน หจก. น้าํล๎อมเคหะภัณฑ์ 19,360.00                23 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง
322 จ๎างทําปา้ย หจก. ซายเนจกรุ๏ป 49,971.00                23 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง
323 จ๎างซํอมเคร่ืองปรับอากาศ ร๎าน รัษฎาแอร์การไฟฟา้ 12,450.00                24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง
324 จ๎างซํอม ค.การแพทย์ บริษัท เซฟไลน์ 5,000.00                  24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง
325 จ๎างซํอม ค.การแพทย์ บริษัท อินโฟ เมดิคอล จํากัด 9,000.00                  24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง
326 ผ๎าปโูต๏ะ หจก. ยากัตซิงค์ 1,600.00                  24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง
327 ยาบญัชียาหลัก บริษัท แอล พ ีซัพพลาย จํากัด 35,750.00                24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง
328 เวชภัณฑ์มิใชํยา หจก. วีอาร์ 3,500.00                  24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง
329 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท แอมเบส 2,900.00                  24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง
330 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไทยก๏อส 3,250.00                  24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง
331 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไอเทร์ 20,025.00                24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง
332 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไซนแ์อนด์เมด จํากัด 12,830.00                24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง
333 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 49,434.00                24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง
334 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท เคพเีค 4,250.00                  24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง
335 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท เมดีส 32,270.00                24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง
336 จ๎างทําตรายาง ร๎าน รักกันโฆษณา 480.00                     24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง
337 วัสดุไฟฟา้ ร๎าน ก.วัสดุภัณฑ์ (เกาะคา) 192.60                     24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

338 ยาบญัชียาหลัก บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จํากัด 7,400.00                  24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

339 ซํอมค.ยาน นข 4829 ร๎าน โยธินดีเซล 1,605.00                  24 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

340 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท เอเชีย เมดิคอล อนิตรัสตรี จํากดั 14,800.00                29 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง

341 เวชภัณฑ์มิใชํยา หจก. อินสตูรเม๎นท ์แล็ป 17,944.00                29 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง
342 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท CKC เมดิคอล จํากัด 30,000.00                29 มิถุนายน 2563 เฉพาะเจาะจง
343 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ฮอสปเิทค จํากัด 30,000.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
344 ฟนัเทยีม บริษัท เอ๎กซา ซีแลม จํากัด 2,565.00                  3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
345 จา๎งเหมาติดต้ังระบบระบายอากาศ บริษัท เชียงใหมํ เคเอสท ีจํากัด 355,026.00              3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

346 สต๊ิกเกอร์ ร๎าน แมํวังเปเปอร์ฟอร์ม 50,000.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

347 ยาบญัชียาหลัก บริษัท องค์การเภสัชกรรม จํากัด 34,958.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

348 ยาบญัชียาหลัก บริษัท วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ จํากัด 181,520.00              3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

349 ยาบญัชียาหลัก บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลส์ จํากดั 89,559.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

350 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มํา จํากัด 150,595.38              3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

351 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ส.เจริญเภสัช จํากัด 35,100.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

352 ยาบญัชียาหลัก บริษัท บ ีแอล เอช เทรดด้ิง จํากัด 71,283.40                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

353 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ฟาร์มาแลนด์ จํากัด 3,210.00                  3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

354 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ฮีรอลส์ ฟาร์มาซูติคอลส์ จํากดั 41,944.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

355 ยาบญัชียาหลัก บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอลส์ จํากดั 6,420.00                  3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

356 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เอสพเีอส เมดิคอล จํากัด 87,800.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

357 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เซนทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จํากัด 42,400.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

358 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จํากัด 38,026.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
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359 ยาบญัชียาหลัก บริษัท พรีเมด ฟาร์มํา จํากัด 20,082.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

360 ยาบญัชียาหลัก บริษัท แก๎วมังกรเภสัช จํากัด 6,400.00                  3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

361 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เบอลิน ฟาร์มาซูติคอลส์ จํากดั 67,320.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

362 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ฟาร์มาดิกา จํากัด 10,434.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

363 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จํากดั 24,182.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

364 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ท ีพ ีดรักส์ จํากัด 42,880.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

365 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มํา จํากัด 51,648.90                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

366 ยาบญัชียาหลัก บริษัท สหแพทย์เภสัช จํากัด 40,640.78                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

367 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ฟาร์มีนาํ จํากัด 11,510.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

368 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั 129,077.52              3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

369 ยาบญัชียาหลัก บริษัท โมเดิร์นฟาร์มํา จํากัด 44,600.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

370 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ธงทองโอสภ จํากัด 13,520.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

371 ยาบญัชียาหลัก บริษัท พรอส ฟาร์มา จํากัด 45,380.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

372 ยาบญัชียาหลัก บริษัท แอล บ ีเอส จํากัด 4,620.00                  3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

373 ยาบญัชียาหลัก บริษัท บ ีเจ เอช เมดิคอลส์ จํากัด 64,500.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

374 ยาบญัชียาหลัก บริษัท อาร์เอ๏กซ์ จํากัด 8,760.00                  3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

375 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เกรทเตอร์มายบาซิน จํากัด 205,975.00              3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

376 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เจ เอส ดิชั่น จํากัด 13,375.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

377 ยาบญัชียาหลัก บริษัท 101 เมดิแคร์ จํากัด 36,915.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

378 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ยูโทรเปีย้น จํากัด 40,400.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

379 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ยูเนีย่นเมดิคอลส์ จํากัด 8,500.00                  3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

380 ยาบญัชียาหลัก บริษัท มาสุ จํากัด 3,360.00                  3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

381 ยาบญัชียาหลัก บริษัท โปล่ีฟาร์ม จํากัด 7,360.00                  3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

382 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ทโีอเมดิคอลส์ จํากัด 16,800.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

383 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ไบโอจีนเีทค จํากัด 35,100.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

384 ยาบญัชียาหลัก บริษัท พาร์ตาแลบ จํากัด 16,200.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

385 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เอ เอน็ บี ลาบอราตอร่ี จํากดั 6,200.00                  3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

386 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เมดไลน ์จํากัด 61,080.00                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

387 ยาบญัชียาหลัก บรษัท นวิไลฟ ์ฟาร์มํา จํากัด 3,400.00                  3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

388 ยาบญัชียาหลัก บริษัท คอนติเนนเตอลฟาร์ม จํากดั 4,400.00                  3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

389 ยาบญัชียาหลัก บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอลส์  จํากดั 4,950.00                  3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

390 ยาบญัชียาหลัก บริษัท วิทยาศรม จํากัด 2,304.00                  3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

391 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ไทย เอฟ ดี จํากัด 8,700.00                  3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

392 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ซีฟาม จํากัด 9,600.00                  3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

393 ยาบญัชียาหลัก บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอลส์  จํากดั 5,448.00                  3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

394 ยาบญัชียาหลัก บริษัท องค์การเภสัชกรรม จํากัด 23,484.40                3 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

395 ครุภัณฑ์โฆษณา บริษัท ชุมพลเทรดด้ิง จํากัด 192.60                     5 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

396 วัสดุกํอสร๎าง ร๎าน ก.วัสดุภัณฑ์(เกาะคา) 195.00                     5 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

397 จ๎างเหมาเปล่ียนโชคอัพ นาย ไชยวุติ อินทวิง 1,400.00                  5 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

398 วัสดุทนัตกรรม บริษัท เด๎นท ์-เมท จํากัด 1,700.00                  5 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

399 ครุภัณฑ์การเกษตร หจก. พที ีเพสท ์เซอร์วิส 85,000.00                5 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
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400 จา๎งซํอม นาย กิตติพงศ์  ธรรมจักร 2,000.00                  5 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

401 จ๎างซํอมโซฟา นาย กิตติพงศ์  ธรรมจักร 9,500.00                  5 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

402 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตรี จํากดั 36,750.00                5 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

403 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท เอนต่ิิง 10,000.00                5 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

404 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั 134,927.00              5 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

405 หนงัสือมาตรฐาน 650.00                     7 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

406 จ๎างซํอมเคร่ืองล๎าง ร๎าน อุดมกันทมาศ 2,800.00                  7 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

407 จ๎างซํอมเคาะพนํสี ร๎าน การชําง 4,000.00                  7 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

408 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ใบโอคอททอน จํากัด 10,000.00                10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

409 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท โอเร็ก 6,366.50                  10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

410 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั 19,260.00                10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

411 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไอแคร์ 9,620.00                  10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

412 เวชภัณฑ์มิใชํยา หจก. ลานนาอินดัสเตรียแก๏ส 10,000.00                10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

413 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท สามเอ็ม จํากัด 13,241.25                10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

414 เวชภัณฑ์มิใชํยา หจก. วีอาร์ซัพพลอต 11,200.00                10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

415 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไซแอนด์เมด จํากัด 28,386.75                10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

416 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท วีเวอร์ 17,100.00                10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

417 เวชภัณฑ์มิใชํยา หจก. อินสทรูเม๎นท์ 93,722.00                10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

418 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท MDC เมดิคอล จํากัด 30,000.00                10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

419 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท อมรินทร์ 7,000.00                  10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

420 เวชภัณฑ์มิใชํยา หจก. อินสทรูเม๎นท์ 3,210.00                  10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

421 จ๎างซํอมค.การแพทย์ บริษัท เจซีเมด จํากัด 1,600.00                  10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

422 จ๎างซํอมค.การแพทย์ บริษัท เจซีเมด จํากัด 1,600.00                  10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

423 กระดาษเคร่ือง EDC หจก. อิสรัตน ์เมดิคอล 1,800.00                  10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

424 ฟรอมปรอท หจก. อิสรัตน ์เมดิคอล 4,000.00                  10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

425 ครุภัณฑ์เคร่ืองออกกําลังกาย หจก. เดอะโซติสฟสิเนส 200,000.00              10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

426 เคร่ืองนึง่ฆําเชื้อ บริษัท โกลบอล เฮลต้ีแคร์ จํากดั(สํานักงานใหญํ) 93,000.00                10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

427 เคร่ืองวัดความอิ่มตัว หจก. เจริญทรัพย์ไพศาล เซอร์วิส 22,000.00                10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

428 เคร่ืองวัดความดันโลหติ บริษัท โกลบอล เฮลต้ีแคร์ จํากดั(สํานักงานใหญํ) 4,800.00                  10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

429 เคร่ืองวัดเปอร์เซนต์ บริษัท โกลบอล เฮลต้ีแคร์ จํากดั(สํานักงานใหญํ) 20,400.00                10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

430 วัสดุทนัตกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั 2,300.00                  10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

431 วัสดุทนัตกรรม บริษัท วี อาร์ พ ีเด๎นท ์จํากัด 1,180.00                  10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

432 วัสดุทนัตกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั 5,400.00                  10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

433 วัสดุทนัตกรรม บริษัท วี อาร์ พ ีเด๎นท ์จํากัด 3,665.00                  10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

434 วัสดุทนัตกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั 1,391.00                  10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

435 วัสดุทนัตกรรม บริษัท นีดอไบโอเทค(ไทยแลนด์) จํากดั 95,000.00                10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

436 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท เมดีส 50,000.00                10 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

437 จ๎างเหมาทําตรายาง ร๎าน รักกันโฆษณา 1,160.00                  11 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

438 จา๎งบํารุงรักษา รถยนต์ กฉ.2138 ร๎าน โยธินดีเซล 1,658.50                  11 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

439 วัสดุสํานกังาน ร๎าน รัตนาพนัธ์ 874.00                     11 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

440 จ๎างซํอมโต๏ะโมโย นาย ไชยวุติ อินทวิง 200.00                     11 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
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441 แผํนพลาสติก บริษัท นครกิโล 1,840.00                  11 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

442 วัสดุงานบา๎นงานครัว ร๎าน มานติย์ 10,869.00                14 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

443 วัสดุงานบา๎นงานครัว ร๎าน เต่ียเฮงฮง 5,827.00                  14 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

444 วัสดุงานบา๎นงานครัว ร๎าน ลําปางคลีน 4,520.00                  14 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

445 วัสดุงานบา๎นงานครัว บริษัท อยัยา อนิเตอร์เทรดด้ิง จํากดั 11,551.50                14 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

446 วัสดุสํานกังาน ร๎าน รัตนาพนัธ์ 42,025.50                14 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

447 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จํากัด 80,700.00                14 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

448 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด 96,000.00                14 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

449 จ๎างปรับปรุงฟอ้งพเิศษ ร๎าน รินพลเจริญกิจกํอสร๎าง 351,700.00              14 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

450 จ๎าเหมาตรวจสอบไฟฟา้ การไฟฟา้สํวนภูมิภาคเกาะคา 1,331.11                  14 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

451 จ๎างขนย๎ายครุภัณฑ์ นาย สุรศักด์ิ 2,000.00                  14 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

452 จ๎างตัดต๎นไม๎ นาย ณัฐพงศ์ คําลือ 3,700.00                  14 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

453 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท MDC เมดิคอล จํากัด 60,000.00                14 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

454 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ฮอสปเิทค จํากัด 30,000.00                14 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

455 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท CKC เมดิคอล จํากัด 30,000.00                14 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

456 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท แอดคอร์ด คอร์เปเรชั่น จํากดั 6,200.00                  17 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

457 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จํากัด 53,695.00                17 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

458 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ จํากัด 14,800.00                17 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

459 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท MDC เมดิคอล จํากัด 40,000.00                17 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

460 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท MDC เมดิคอล จํากัด 50,000.00                17 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

461 จ๎างซํอม ค. การแพทย์ บริษัท เมดิคอล คอนเวอร์เจน จํากดั 12,500.00                19 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

462 จ๎างซํอม ค. การแพทย์ บริษัท เมดิคอล คอนเวอร์เจน จํากดั 12,500.00                19 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

463 วัสดุสํานกังาน ร๎าน รัตนาพนัธ์ 768.00                     19 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

464 จ๎างทําปา้ยไวนลิ ร๎าน เลเชอร์ลําปางอิงค์เจ็ท 3,465.00                  19 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

465 จ๎างซํอมหลังคาหอ๎งแลป นาย อภิเดช ปาหนนั 4,810.00                  19 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

466 จา๎งซํอมอปุกรณ์กระจายสัญญาญ บริษัท สมาร์ท โซลุชั่น คอมพิวเตอร์ จํากดั(สํานักงานใหญ)ํ 3,500.00                  19 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

467 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ไบโอเซน จํากัด 75,500.00                21 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

468 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จํากัด 53,000.00                21 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

469 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จํากัด 73,380.00                21 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

470 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท แอฟฟนิเิทค็ จํากัด 36,772.00                21 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

471 จา๎งติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ หจก. ทองนวํมเซอร์วิส 6,200.00                  21 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

472 วัสดุสํานกังาน หจก. อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย 6,800.00                  21 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

473 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท MDC เมดิคอล จํากัด 40,000.00                24 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

474 ซํอมไมโครโฟน บริษัท ชุมพลเทรดด้ิง จํากัด 650.00                     24 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

475 ซํอมพัดลมกระจายความร๎อน บริษัท ชุมพลเทรดด้ิง จํากัด 800.00                     24 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

476 จ๎างซํอม ค. การแพทย์ บริษัท ชุมพลเทรดด้ิง จํากัด 1,100.00                  24 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

477 วัสดุทนัตกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั 13,995.60                24 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

478 วัสดุทนัตกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั 5,296.50                  24 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

479 วัสดุทนัตกรรม บริษัท อดุม เมดิคอล อคิวิปเม๎นท์ จํากดั 24,000.00                24 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

480 วัสดุทนัตกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั 6,900.00                  24 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

481 วัสดุทนัตกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั 11,523.90                24 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

482 วัสดุทนัตกรรม บริษัท ทนัตสยาม จํากัด 1,500.00                  24 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
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483 พนัเทยีม บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด 80,990.00                24 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

484 วัสดุทนัตกรรม บริษัท ออโทดอนทคิไลน ์จํากัด 1,100.00                  24 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

485 อาหารเดือนกันยายน นาย สมพล  บารมีกุล 470,580.00              24 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

486 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท MDC เมดิคอล จํากัด 40,000.00                24 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

487 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท MDC เมดิคอล จํากัด 120,000.00              24 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

488 วัสดุสํานกังาน หจก. น้าํล๎อมเคหะภัณฑ์ 8,820.00                  25 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

489 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตรี จํากดั 104,350.00              25 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

490 วัสดุทนัตกรรม บริษัท วี อาร์ พ ีเด๎นท ์จํากัด 3,650.00                  25 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

491 จ๎างเหมาซํอมฝ้าเพดาน นาย อภิเดช ปานนัท์ 10,600.00                25 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

492 ครุภัณฑ์สํานกังาน หจก. น้าํล๎อมเคหะภัณฑ์ 16,900.00                26 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

493 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด 18,345.00                26 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

494 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ จํากัด 11,906.00                26 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

495 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท วิสคอม เมดคอล จํากัด 11,000.00                26 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

496 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ไบโอเทคนคัิล จํากัด 6,900.00                  26 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

497 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั 24,500.00                26 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

498 วัสดุสํานกังาน หจก. พรรษาเวชภัณฑ์ 7,950.00                  26 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

499 จ๎างเหมาทําซ๎ุมปลูกผัก นาย อภิเดช ปานนัท์ 9,300.00                  26 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

500 ยากําจัดแมลง บริษัท พที ีเพสท ์เซอร์วิส จํากัด 3,600.00                  26 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

501 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท MDC เมดิคอล จํากัด 40,000.00                26 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

502 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท MDC เมดิคอล จํากัด 40,000.00                26 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

503 วัสดุงานบา๎นงานครัว ร๎าน เต่ียเฮงฮง 660.00                     26 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

504 จ๎างทําตรายาง ร๎าน รักกันโฆษณา 1,150.00                  26 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

505 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ทริมเมอร์ 57,450.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

506 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท CSM 8,000.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

507 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท อาร์ท ีเมดิคอล ดีไวซ์ จํากัด 19,000.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

508 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มํา จํากัด 500.00                     28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

509 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ดีไวซ์ 8,200.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

510 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มํา จํากัด 2,396.80                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

511 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท KPK 30,750.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

512 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไทยเทป จํากัด 7,597.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

513 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท นําวิวัฒน์การชําง(1992) จํากดั 6,200.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

514 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท วีเวอร์ 24,850.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

515 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท สามเอ็ม จํากัด 22,309.50                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

516 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท เทอร์รูโมํ จํากัด 20,972.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

517 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท โอเร็ก 7,885.90                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

518 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท โอเร็ก 26,720.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

519 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด 11,500.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

520 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไซแอนด์เมด จํากัด 55,348.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

521 เวชภัณฑ์มิใชํยา หจก. อินสทรูเม๎นส 16,440.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

522 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท MDC เมดิคอล จํากัด 80,000.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

523 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท MDC เมดิคอล จํากัด 30,000.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

524 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท MDC เมดิคอล จํากัด 30,000.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
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525 จา๎งติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ร๎าน รัษฎาการไฟฟา้- แอร์ 33,500.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

526 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด 75,000.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

527 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ บริษัท สมาร์ท โซลุชั่น คอมพิวเตอร์ จํากดั(สํานักงานใหญ)ํ 33,500.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

528 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ บริษัท สมาร์ท โซลุชั่น คอมพิวเตอร์ จํากดั(สํานักงานใหญ)ํ 235,000.00              28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

529 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ บริษัท สมาร์ท โซลุชั่น คอมพิวเตอร์ จํากดั(สํานักงานใหญ)ํ 7,800.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

530 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ บริษัท ชุมพลเทรดด้ิง จํากัด 235.40                     28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

531 จ๎างเหมาทําตรายาง ร๎าน รักกันโฆษณา 330.00                     28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

532 จา๎งซํอมเคร่ืองขายเสียง บริษัท ชุมพลเทรดด้ิง จํากัด 650.00                     28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

533 จ๎างซํอมรถเข็น หจก. เต๏กหมง 15,510.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

534 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท แอฟฟนิเิทค็ จํากัด 41,000.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

535 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด 18,345.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

536 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอ็ม พ ีเมดกรุ๏ป จํากัด 8,400.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

537 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จํากัด 91,725.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

538 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ไบโอเซน จํากัด 75,500.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

539 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จํากัด 92,750.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

540 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ จํากัด 16,804.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

541 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ หจก. โฟร์สตาร์ โอ เอ 8,000.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

542 เคร่ืองสแกน บริษัท สมาร์ท โซลุชั่น คอมพิวเตอร์ จํากดั 25,000.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

543 ฟนัเทยีม บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด 132,827.00              28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

544 วัสดุสํานกังาน หจก. อิสรัตน ์เมดิคอล 7,000.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

545 ยาบญัชียาหลัก บริษัท องค์การเภสัชกรรม จํากัด 326,775.48              28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

546 ยาบญัชียาหลัก บริษัท กองควบคุมวัตถุเสพติด 6,050.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

547 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด 87,300.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

548 ยาบญัชียาหลัก บริษัท องค์การเภสัชกรรม จํากัด 474,827.90              28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

549 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จํากัด 106,742.00              28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

550 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ซิลลิคฟาร์มํา จํากัด 379,645.43              28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

551 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เกร็ทเตอร์มายบาซิน จํากัด 15,793.20                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

552 ยาบญัชียาหลัก บริษัท โมเดอนฟาร์มา จํากัด 137,400.00              28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

553 ยาบญัชียาหลัก บริษัท องค์การเภสัชกรรม จํากัด 487,466.48              28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

554 ยาบญัชียาหลัก บริษัท องค์การเภสัชกรรม จํากัด 460,987.05              28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

555 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จํากัด 79,260.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

556 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด 79,260.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

557 ยาบญัชียาหลัก บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอลส์ จํากดั 192,998.00              28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

558 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เจ เอส วิชชั่น จํากัด 80,057.40                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

559 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั 200,282.60              28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

560 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท นําวิวัฒน์การชําง(๑๙๙๒) จํากดั 58,940.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

561 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท สโปโรเมท จํากัด 160,000.00              28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

562 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไอดีเวลล์ จํากดัด 24,800.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

563 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จํากดั 1,445.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

564 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไพร์มเมดิคอล จํากัด 2,500.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
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565 เวชภัณฑ์มิใชํยา หจก. อินเตอร์ เนชั่นเนล 75,000.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

566 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท อิสโก๎ จํากัด 24,100.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

567 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท สามเอ็ม จํากัด 40,660.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

568 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท โอเร็กซ์ จํากัด 47,957.40                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

569 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท บเีวอร์ จํากัด 74,800.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

570 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไซแอนด์เมด จํากัด 94,139.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

571 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไทยก็อส จํากัด 33,750.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

572 เวชภัณฑ์มิใชํยา หจก. วีอาร์พเีด๎นท ์จํากัด 28,160.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

573 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไบโอคอทตอน จํากัด 17,100.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

574 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากดั 208,500.20              28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

575 จ๎างเหมาผ๎ูชํวยเหลือ นางปฐ์ัณัฐผุสดี  ฝ้ันขิติ 51,060.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

576 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท เอ็มดีซี จํากัด 21,000.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

577 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จํากัด 86,320.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

578 ชุดเคร่ืองมือผําตัด บริษัท เอ็มดีซี จํากัด 360,000.00              28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

579 ซํอมค.ไฟฟา้และวิทยุ หจก. กันตินนัท ์เนท็เวิร์ด 24,520.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

580 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ หจก. กันตินนัท ์เนท็เวิร์ด 132,800.00              28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

581 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตรี จํากดั 288,820.00              28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

582 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจสิติกส์ จํากดั 11,334.40                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

583 ยาบญัชียาหลัก บริษัท วี แอนด์ วี จํากัด 254,800.00              28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

584 ยาบญัชียาหลัก บริษัท มาสุ จํากัด 42,000.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

585 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ยูโทรเปีย้น จํากัด 38,831.80                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

586 ยาบญัชียาหลัก บริษัท โพส์ทเ์ฮลทแ์คร์ จํากัด 43,806.20                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

587 ยาบญัชียาหลัก บริษัท สหแพทย์ จํากัด 100,884.22              28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

588 ยาบญัชียาหลัก บริษัท โปลิฟาร์ม จํากัด 25,474.40                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

589 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ทแีมนฟาร์มํา จํากัด 10,120.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

590 ยาบญัชียาหลัก บรัษัท ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จํากัด 21,428.80                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

591 ยาบญัชียาหลัก บริษัท แก๎วมังกรเภสัช จํากัด 25,400.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

592 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เอสพเีอส เมดิคอล จํากัด 122,250.00              28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

593 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เอเอน็บี ลาบอราตอร่ี จํากดั 7,750.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

594 ยาบญัชียาหลัก บริษัท บ ีเอ็ล เอช เทรดด้ิง จํากัด 97,177.40                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

595 ยาบญัชียาหลัก บริษัท พรอส ฟาร์มา จํากัด 241,772.00              28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

596 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เอฟ ซี พ ีจํากัด 25,200.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

597 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เมดิไฟว์ ฟาร์มา จํากัด 16,400.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

598 ยาบญัชียาหลัก บริษัท พรีเมด ฟาร์มํา จํากัด 58,567.80                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

599 ยาบญัชียาหลัก บริษัท คอนติเนนทลัฟาร์ท จํากัด 4,400.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

600 ซํอมเคร่ืองชํวยหายใจ บริษัท ไอดีเวลล์ จํากดัด 15,000.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

601 ครุภัณฑ์สํานกังาน หจก. เจียวพานชิ 550.00                     28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

602 วัสดุกํอสร๎าง นาย ภัคธวัช  บพุชาติ 4,000.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

603 จ๎างเหมาขนย๎ายของ นาย รติวัชร์  แก๎ววารี 17,500.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

604 จ๎างเปล่ียนน้าํมันเคร่ือง บริษัท ไพโอเนยีร์ลิฟท ์จํากัด 32,100.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

605 เวชภัณฑ์มิใชํยา บริษัท ลานนาแกส็อนิตรัสกตรี จํากดั 7,490.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง
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606 ครุภัณฑ์สํานกังาน หจก. เจียวพานชิ 9,600.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

607 จ๎างปรับปรุงมุ๎งลวด ร๎าน มงคลทรัพย์เจริญกิจ 13,840.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

608 วัสดุสํานกังาน หจก. อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย 11,400.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

609 จ๎างทําปา้ย ร๎าน เลเซอร์ลําปางอิงค์เจท 3,870.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

610 จ๎างติดต้ังกรอบประตู ร๎าน ปทัมาเจริญกิจกํอสร๎าง 1,200.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

611 จ๎างปรับปรุง ICU ร๎าน รินพลเจริญกิจกํอสร๎าง 1,800.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

612 อาหาร เดือน เมษายน นายสมพล บารีกุล 483,550.00              28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

613 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ท ีพ ีดรักส์ จํากัด 30,050.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

614 ยาบญัชียาหลัก บริษัท พาร์ตาแลบ จํากัด 153,100.00              28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

615 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ฟาร์มาดิกา จํากัด 41,120.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

616 ยาบญัชียาหลัก บริษัท อาร์เอ็กซ์ จํากัด 18,510.40                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

617 ยาบญัชียาหลัก บริษัท 101 เมดิแคร์ จํากัด 49,220.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

618 ยาบญัชียาหลัก บริษัท คอสมํา เทรดด้ิง จํากัด 24,000.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

619 ยาบญัชียาหลัก บริษัท มิลาโน จํากัด 3,000.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

620 ยาบญัชียาหลัก บริษัท โมเดอนเมน ูจํากัด 23,300.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

621 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จํากัด 87,200.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

622 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ไบโอจีนเีทค จํากัด 35,100.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

623 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เซ็นทรัลโพล่ีเทรดด้ิง จํากัด 10,350.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

624 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ฟาร์มําแลนด์ จํากัด 3,350.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

625 ยาบญัชียาหลัก บริษัท เมดไลน ์จํากัด 115,450.00              28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

626 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ยูเมด๎า จํากัด 10,000.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

627 ยาบญัชียาหลัก บริษัท พาร์ตาแลบ จํากัด 6,500.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

628 ยาบญัชียาหลัก บริษัท บแีอลฮัว จํากัด 3,424.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

629 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ฮีรอลส์ จํากัด 84,744.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

630 ยาบญัชียาหลัก บริษัท ทแีมนฟาร์มํา จํากัด 20,400.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

631 จ๎างติดต้ัง สาย LAN บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จํากดั 220,000.00              28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

632 จ๎างตรวจวิเคราะหน์้าํ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 2,950.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

633 นมผง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มํา จํากัด 1,075.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

634 โต๏ะพบั หจก. น้าํล๎อมเคหะภัณฑ์ 1,200.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

635 พลาสิกใส หจก. ยากัตซิงห์ 1,700.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

636 ไม๎กวาดแข็ง นายอุดม จ๏ะใจ 1,400.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

637 ผ๎าขนหนหูอํลูกประคบ หจก. เจียวพานชิ 1,920.00                  28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

638 จ๎างทําความสะอาด บริษัท เชียงใหมํ ธรี เซอร์วิส จํากดั 70,494.00                28 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง

รวมเป็นเงนิ 24,654,602.64    


