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ซ้ือหรือจ้าง
1 วัสดุทันตกรรม 11,531.00      11,531.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทวีอาร์พีเด็นท์ บริษัทวีอาร์พีเด็นท์

2 วัสดุทันตกรรม 39,599.97      39,599.97       เฉพาะเจาะจง บริษัทแอดวานซ์ บริษัทแอดวานซ์

3 วัสดุทันตกรรม 39,599.97      39,599.97       เฉพาะเจาะจง บริษัทแอคครอด์ บริษัทแอคครอด์

4 วัสดุทันตกรรม 75,670.00      75,670.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเซียงไฮ้ ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเซียงไฮ้

5 วัสดุทันตกรรม 10,090.00      10,090.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเซียงไฮ้ ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเซียงไฮ้

6 วัสดุทันตกรรม 4,500.00        4,500.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเซียงไฮ้ ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเซียงไฮ้

7 วัสดุทันตกรรม 18,150.00      18,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทนูโวเด็นท์ บริษัทนูโวเด็นท์

8 วัสดุทันตกรรม 26,076.00      26,076.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทดีเคเอสเอช บริษัทดีเคเอสเอช

9 วัสดุทันตกรรม 22,405.80      22,405.80       เฉพาะเจาะจง บริษัทดีีเคเอสเอช บริษัทดีีเคเอสเอช

10 วัสดุทันตกรรม 9,610.00        9,610.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์เด็นทัล่ บริษัท ไดรว์เด็นทัล่

11 วัสดุทันตกรรม 8,724.78        8,724.78         เฉพาะเจาะจง บริษัทดีเคเอสเอช บริษัทดีเคเอสเอช

12 วัสดุทันตกรรม 3,210.00        3,210.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทดีเคเอสเอช บริษัทดีเคเอสเอช

13 วัสดุทันตกรรม 3,960.00        3,960.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทดีว่าเมดิคอล บริษัทดีว่าเมดิคอล

14 วัสดุทันตกรรม 3,210.00        3,210.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทดีเคเอสเอช บริษัทดีเคเอสเอช

15 วัสดุทันตกรรม 1,810.00        1,810.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทแอคครอด์ บริษัทแอคครอด์

16 วัสดุทันตกรรม 2,600.00        2,600.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเซียงไฮ้ ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเซียงไฮ้

17 วัสดุทันตกรรม 3,531.00        3,531.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทดีเคเอสเอช บริษัทดีเคเอสเอช

18 วัสดุทันตกรรม 2,480.00        2,480.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสดีทันตเวช บริษัทเอสดีทันตเวช

19 วัสดีุทันตกรรม 2,360.00        2,360.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทวีีอาร์พีเด็นท์ บริษัทวีีอาร์พีเด็นท์

20 วัสดุตรึงกระดูก 293,700.00    293,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ ากัด บ.MDC จ ากัด
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21 วัสดุตรึงกระดูก 33,000.00      33,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ ากัด บ.MDC จ ากัด

22 วัสดุตรึงกระดูก 19,500.00      19,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ ากัด บ.MDC จ ากัด

23 วัสดุตรึงกระดูก 20,900.00      20,900.00       เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ ากัด บ.MDC จ ากัด

24 วัีสดุตรึงกระดูก 20,973.20      20,973.20       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

25 วัสดีุตรึงกระดูก 16,500.00      16,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.CKC เมดิคอส บ.CKC เมดิคอส

26 วัสดีุตรึงกระดูก 31,000.00      31,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ ากัด บ.MDC จ ากัด

27 วัสดีุตรึงกระดูก 28,500.00      28,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ ากัด บ.MDC จ ากัด

28 วัสดีุตรึงกระดูก 16,700.00      16,700.00       เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ ากัด บ.MDC จ ากัด

29 วัสดุตรีึงกระดูก 20,900.00      20,900.00       เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ ากัด บ.MDC จ ากัด

30 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 9,600.00        9,600.00         เฉพาะเจาะจง บ.ลานนาอินดรัสเตรียลแก๊ส จ ากัด บ.ลานนาอินดรัสเตรียลแก๊ส จ ากัด

31 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 210,041.00    210,041.00     เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH

32 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 7,500.00        7,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซีิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซีิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

33 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 373,840.00    373,840.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสรูเม้นท์ แล็ป

34 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 12,589.50      12,589.50       เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนด์เมด จ ากัด บ.ไซแอนด์เมด จ ากัด

35 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 79,800.00      79,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH

36 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 35,160.00      35,160.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พรรษาเวชภัณฑ์ หจก.พรรษาเวชภัณฑ์

37 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 19,748.00      19,748.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน บ.ไบโอคอททอน

38 วัสดุตรึงกระดีูก 20,973.20      20,973.20       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

39 วัสดุตรึงกระดูก 20,973.20      20,973.20       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

40 วัสดุตรึงกระดูก 20,500.00      20,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ฮอสปิเทค จ ากัด บ.ฮอสปิเทค จ ากัด

41 วัสดุตรึงกระดูก 31,200.00      31,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ ากัด บ.MDC จ ากัด

42 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 14,600.00      14,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อส บ.ไทยก๊อส

43 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 81,000.00      81,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เคมเทค เฮลท์แคร จ ากัด บ.เคมเทค เฮลท์แคร จ ากัด

44 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 15,889.50      15,889.50       เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH



45 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 18,297.00      18,297.00       เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH

46 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 23,775.00      23,775.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บ.เอ็นทีที มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด

47 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 11,021.00      11,021.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

48 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 24,000.00      24,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

49 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 18,000.00      18,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โฟวสตาร์ โอเอ หจก.โฟวสตาร์ โอเอ

50 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 71,690.00      71,690.00       เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH

51 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 13,600.00      13,600.00       เฉพาะเจาะจง บ.วีซายด์เมดิก บ.วีซายด์เมดิก

52 วัสดุตรึงกระดูก 39,000.00      39,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ ากัด บ.MDC จ ากัด

53 วัสดุตรึงกระดูก 20,900.00      20,900.00       เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ ากัด บ.MDC จ ากัด

54 วัสดุตรึงกระดูก 62,500.00      62,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ ากัด บ.MDC จ ากัด

55 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 37,000.00      37,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ที เมดิเคิล ดีไวซ์ จ ากัด บ.อาร์ที เมดิเคิล ดีไวซ์ จ ากัด

56 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 106,925.10    106,925.10     เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH

57 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 42,054.75      42,054.75       เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนด์เมด จ ากัด บ.ไซแอนด์เมด จ ากัด

58 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 6,099.00        6,099.00         เฉพาะเจาะจง บ.เบตเตอร์ เมดิคอลแคร์ จ ากัด บ.เบตเตอร์ เมดิคอลแคร์ จ ากัด

59 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 38,520.00      38,520.00       เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH

60 วัสดุการแพทย์ทัว่ไป 34,781.50      34,781.50       เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนด์เมด จ ากัด บ.ไซแอนด์เมด จ ากัด

61 วัสดุตรึงกระดูก 20,900.00      20,900.00       เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ ากัด บ.MDC จ ากัด

62 วัสดุตรึงกระดูก 20,900.00      20,900.00       เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ ากัด บ.MDC จ ากัด

63 วัสดุตรึงกระดูก 20,900.00      20,900.00       เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ ากัด บ.MDC จ ากัด

64 วัสดุตรึงกระดูก 31,000.00      31,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ ากัด บ.MDC จ ากัด

65 วัสดุตรึงกระดูก 31,500.00      31,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.MDC จ ากัด บ.MDC จ ากัด

66 วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,700.00      21,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบีเอสเอ็นโทนเนอร์ ร้านบีเอสเอ็นโทนเนอร์

67 วัสดุงานบ้านงานครัว 25,100.00      25,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เค พลาสติก บริษัท พีแอนด์เค พลาสติก

68 วัสดุก่อสร้าง 798.00           798.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.วัสดุภัณฑ์ ร้าน ก.วัสดุภัณฑ์



69 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,190.00        4,190.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

70 จ้างเหมาท าป้ายรณรงค์ 13,500.00      13,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซายน์เนจกรุ๊ป หจก.ซายน์เนจกรุ๊ป

71 วัสดุส านักงาน 7,400.00        7,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อิสรัตน์ เมดิคอล หจก.อิสรัตน์ เมดิคอล

72 วัสดุส านักงาน 29,400.00      29,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อิสรัตน์ เมดิคอล หจก.อิสรัตน์ เมดิคอล

73 จ้ีางเหมาท าแผ่น Action card 5,700.00        5,700.00         เฉพาะเจาะจง นายทวีศักด์ิ ศรีชัย นายทวีศักด์ิ ศรีชัย

74 ครุภัณฑ์ส านักงาน 29,500.00      29,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์

75 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,600.00        3,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรัษฎาการไฟฟ้า ร้านรัษฎาการไฟฟ้า

76 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,845.00        1,845.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางชัยยาก่อสร้าง หจก.ล าปางชัยยาก่อสร้าง

77 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 6,488.00        6,488.00         เฉพาะเจาะจง ร้านตาหวานก๊อปปี้ ร้านตาหวานก๊อปปี้

78 จ้างเหมาท าแบบคัดกรอง 1,398.40        1,398.40         เฉพาะเจาะจง ร้านตาหวานก๊อปปี้ ร้านตาหวานก๊อปปี้

79 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,600.00        3,600.00         เฉพาะเจาะจง นางฐิติพร  วิรุฬหิต นางฐิติพร  วิรุฬหิต

80 วัสดุทันตกรรม 27,755.80      27,755.80       เฉพาะเจาะจง บริษัทดีเคเอสเอช บริษัทดีเคเอสเอช

81 วัสดุทันตกรรม 10,464.00      10,464.00       เฉพาะเจาะจง บรีิษัทนูเด็นท์ บรีิษัทนูเด็นท์

82 วัสดุทันตกรรม 95,000.00      95,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัีทนีโอไบโอเทค บริษัีทนีโอไบโอเทค

83 วัสดุทันตกรรม 9,500.00        9,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทแอคครอด์ บริษัทแอคครอด์

84 วัสดุทันตกรรม 8,000.00        8,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทโพสเฮลท์แคร์ บริษัทโพสเฮลท์แคร์

85 จ้างเหมาอินเตอร์เน็ต 5,885.00        5,885.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด

86 จ้างเหมาอินเตอร์เน็ต 1,284.00        1,284.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จ ากัด บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จ ากัด

87 จ้างเหมาท าตรายาง 3,240.00        3,240.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรีักกันโฆษณา ร้านรีักกันโฆษณา

88 วัสดุก่อสร้าง 960.00           960.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ล าปางชัยยาก่อสร้าง หจก.ล าปางชัยยาก่อสร้าง

89 วัสดุก่อสร้าง 1,819.00        1,819.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจิวอัง ร้านจิวอัง

90 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 8,500.00        8,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.ีพ.ีเมดิคอล ร้าน ท.ีพ.ีเมดิคอล

91 จ้างปรับปรุงเทคอนกรีต 7,500.00        7,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปัทมาเจริญกิจ ร้านปัทมาเจริญกิจ

92 จ้างติดต้ังประตูโครงเหล็กติดไม้เทียม 3,500.00        3,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปัทมาเจริญกิจ ร้านปัทมาเจริญกิจ



93 วัสดุงานบ้านงานครัว 550.00           550.00            เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์

94 จ้างซ่อมรถยนต์ 3,584.50        3,584.50         เฉพาะเจาะจง ร้านโยธินดีเซล ร้านโยธินดีเซล

95 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,580.00        2,580.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรัษฎาการไฟฟ้า ร้านรัษฎาการไฟฟ้า

96 วัสดุบริโภค 1,760.00        1,760.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพรเจริญพาณิชย์ ร้านพรเจริญพาณิชย์

97 จ้างซ่อมเคร่ืองนึ่งฆา่เชื้อจุลินทรีย์ 5,590.75        5,590.75         เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด

98 จ้างเหมาย้ายเคร่ืองควบคุมทีวีประชาสัมพันธ์5,000.00        5,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กันตินันท์ เน็ทเวิร์ค หจก.กันตินันท์ เน็ทเวิร์ค

99 ครุภัณฑ์การแพทย์ 172,900.00    172,900.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.ีพ.ีเมดิคอล ร้าน ท.ีพ.ีเมดิคอล

100 จ้างซ่อมรถยนต์ 33,892.25      33,892.25       เฉพาะเจาะจง ร้านโยธินดีเซล ร้านโยธินดีเซล

101 วัสดุวิทยาศาสตร์ 29,559.60      29,559.60       เฉพาะเจาะจง บริษัทแอดวานซ์ บริษัทแอดวานซ์

102 วัสดุวิทยาศาสตร์ 145,483.20    145,483.20     เฉพาะเจาะจง บริษัทแอดวานซ์ บริษัทแอดวานซ์

103 วัสดุไฟฟ้า 12,200.01      12,200.01       เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรดีเซล หจก.มิตรดีเซล

104 วัสดุส านักงาน 49,233.00      49,233.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์

105 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,115.00      12,115.00       เฉพาะเจาะจง บ.อัยยา อินเตอร์เทรดด้ิง บ.อัยยา อินเตอร์เทรดด้ิง

106 วัสดุงานบ้านงานครัว 11,750.00      11,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านล าปางคลีน ร้านล าปางคลีน

107 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,526.00        5,526.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเตียเฮ่งฮง ร้านเตียเฮ่งฮง

108 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,097.00      10,097.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์ ร้านมานิตย์

109 จ้างตรวจชิ้นเนื้อ 65,900.00      65,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์

110 จ้างฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม 320,572.00    320,572.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรพลัส จ ากัด บริษัท เนฟโฟรพลัส จ ากัด

111 จ้างเหมาตรวจ Special lab 111,410.00    111,410.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี

112 ครุภัณฑ์การแพทย์ 39,500.00      39,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นูโวเด้นท์ จ ากัด บริษัท นูโวเด้นท์ จ ากัด

113 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 1,200.00        1,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังไฮ้ง้วน ร้านต้ังไฮ้ง้วน

114 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 35,000.00      35,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด

115 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 15,000.00      15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด

116 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 11,000.00      11,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล คอนเวอร์เจนซ์ จ ากัด บริษัท เมดิคอล คอนเวอร์เจนซ์ จ ากัด



117 จ้างซ่อมเคร่ืองซ่อมส่องหลอดลม 6,650.00        6,650.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์

118 วัสดุส านักงาน 7,400.00        7,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อิสรัตน์ เมดิคอล หจก.อิสรัตน์ เมดิคอล

119 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,297.60        1,297.60         เฉพาะเจาะจง ร้านตาหวานก๊อปปี้ ร้านตาหวานก๊อปปี้

120 จ้างเหมาท าฐานรองน้ าด่ืม 2,750.00        2,750.00         เฉพาะเจาะจง นายอภิเดช ปานันท์ นายอภิเดช ปานันท์

121 จ้างเหมาซ่อมประปา 17,120.00      17,120.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปกรณ์ เทคนิคอล ซัพพลาย หจก.ปกรณ์ เทคนิคอล ซัพพลาย

122 วัสดุไฟฟ้า 214.00           214.00            เฉพาะเจาะจง บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป

123 วัสดุไฟฟ้า 4,611.70        4,611.70         เฉพาะเจาะจง บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป บ.ชุมพลเทรดด้ิงกรุ๊ป

124 วัสดุส านักงาน 10,000.00      10,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาพันธ์ ร้านรัตนาพันธ์

125 จ้างเหมาท าป้ีายไวนิลพร้อมขาต้ัง 9,000.00        9,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเลเซอร์ล าปางอิงค์เจ็ท ร้านเลเซอร์ล าปางอิงค์เจ็ท

126 ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,100.00        2,100.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช

127 ครุภัณฑ์โฆษณา 3,990.00        3,990.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เจียวพานิช หจก.เจียวพานิช

128 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,600.00        5,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จ ากัด

129 วัสดุส านักงาน 30,000.00      30,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแม่วัง เปเปอร์ฟอร์ม ร้านแม่วัง เปเปอร์ฟอร์ม

130 จ้างเหมาตรวจ Cyprep 8,800.00        8,800.00         เฉพาะเจาะจง คลินิกล าปางแล็บ คลินิกล าปางแล็บ

131 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 404,600.00    404,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์

132 วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000.00      15,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ยากัตซิงห์ ล าปาง หจก. ยากัตซิงห์ ล าปาง

133 วัสดุบริโภค 3,280.00        3,280.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์ ร้านมานิตย์

134 วัสดุงานบ้านงานครัว 19,750.00      19,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเตียเฮ่งฮง ร้านเตียเฮ่งฮง

135 จ้างเหมาพนักงานจ่ายกลาง 11,520.00      11,520.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฏฐิณี ตันโย นางสาวนัฏฐิณี ตันโย

136 จ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยหนัก ICU21,000.00      21,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอศิระ เชื้อมา นายอศิระ เชื้อมา

137 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พิเศษ 49,250.00        9,250.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมลพร วงค์ชมภู นางสาวพิมลพร วงค์ชมภู

138 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พิเศษ 411,470.00      11,470.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววรัญญา ฟองสมุทร นางสาววรัญญา ฟองสมุทร

139 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ หอผู้ป่วยหนัก10,730.00      10,730.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวพิยดา เครืออิน นางสาวพิยดา เครืออิน

140 จ้างเหมาพนักงานพัสดุ 7,800.00        7,800.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวปรียานุช รัตนมณี นางสาวปรียานุช รัตนมณี



141 จ้างเหมานักกายภาพบ าบัด 13,200.00      13,200.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ รูปงาม นางสาวเบญจวรรณ รูปงาม

142 วัสดุบริโภค 145,344.00    145,344.00     เฉพาะเจาะจง นางนิชานาถ ไชยานนท์ นางนิชานาถ ไชยานนท์

143 วัสดุงานบ้านงานครัว 405.00           405.00            เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์ ร้านมานิตย์

144 จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 9,350.00        9,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์

145 จ้างเหมาปฏิบัติงานนักเทคนิคการแพทย์25,080.00      25,080.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพร จะวะนะ นางสาวธนพร จะวะนะ

146 จ้างเหมาปฏิบัติงานนักเทคนิคการแพทย์25,080.00      25,080.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งพิชา อุตโม นางสาวรุ่งพิชา อุตโม

147 จ้างเหมาปฏิบัติงานนักเทคนิคการแพทย์25,080.00      25,080.00       เฉพาะเจาะจง นายด ารงฤทธิ ์บุญสาระวัง นายด ารงฤทธิ ์บุญสาระวัง

148 จ้างเหมาปฏิบัติงานพนักงานห้องทดลอง10,080.00      10,080.00       เฉพาะเจาะจง นางปัฐ์ณัฐผุสดี ฝ้ันขิติ นางปัฐ์ณัฐผุสดี ฝ้ันขิติ

149 จ้างเหมาปฏิบัติงานสวน 8,320.00        8,320.00         เฉพาะเจาะจง นายประทีป มุณีแก้ว นายประทีป มุณีแก้ว

150 จ้างเหมาปฏิบัติงานสวน 8,320.00        8,320.00         เฉพาะเจาะจง นางน้อย โยนก นางน้อย โยนก

151 จ้างเหมาปฏิบัติงานสวน 8,320.00        8,320.00         เฉพาะเจาะจง นายยศกร จินะการ นายยศกร จินะการ

152 จ้างเหมาปฏิบัติงานสวน 7,040.00        7,040.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวแต๋ง เรือนแก้ว นางสาวแต๋ง เรือนแก้ว

153 จ้างเหมาพนักงานการเงิน 11,730.00      11,730.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาขวัญ สงวนศักด์ิ นางสาวสุภาขวัญ สงวนศักด์ิ

154 จ้างเหมาพนักงานทัว่ไป 9,810.00        9,810.00         เฉพาะเจาะจง นายรติพงษ์ ตาวี นายรติพงษ์ ตาวี

155 จ้างเหมาพนักงานทัว่ไป 9,000.00        9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวทิติญา หมื่นแก้วค าดี นางสาวทิติญา หมื่นแก้วค าดี

156 จ้างเหมาพนักงานซักฟอก 11,160.00      11,160.00       เฉพาะเจาะจง นายภูวานนท์ มโหฬาร นายภูวานนท์ มโหฬาร

157 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือข้างเก้าอี้ทันตแพทย์9,720.00        9,720.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชนันท์ บัวระกฏ นางสาวนิชนันท์ บัวระกฏ

158 จ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ตึกศัลยกรรม 18,200.00      18,200.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร จ าอินถา นางสาวภัทราพร จ าอินถา

159 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ศัลยกรรม11,470.00      11,470.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสีุพรรษา ราชเสนา นางสาวสีุพรรษา ราชเสนา

160 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ห้องคลอด9,250.00        9,250.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญารัตน์ ศรีธิราช นางสาวกัญญารัตน์ ศรีธิราช

161 จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม322,971.00    322,971.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรพลัส จ ากัด บริษัท เนฟโฟรพลัส จ ากัด

162 วัสดุเชื้อเพลิง 30,334.00      30,334.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ท.ีไอ.จ.ีล าปางออกซิเยน หจก.ท.ีไอ.จ.ีล าปางออกซิเยน

163 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 29,245.50      29,245.50       เฉพาะเจาะจง ร้านตาหวานก๊อปปี้ ร้านตาหวานก๊อปปี้

164 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 64,545.50      64,545.50       เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย ท.ีเอส.จ.ี บ.รักษาความปลอดภัย ท.ีเอส.จ.ี



165 จ้างเหมาท าความสะอาด 257,796.00    257,796.00     เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส บ.เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส

166 จ้างบ ารุงรักษาลิฟท์ 4,280.00        4,280.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์แอนด์เครน บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์แอนด์เครน

167 จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ 62,676.00      62,676.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี

168 วัสดุเชื้อเพลิง 34,893.10      34,893.10       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเกาะคา สหกรณ์การเกษตรเกาะคา

169 วัสดุงานบ้านงานครัว 44,950.00      44,950.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย บริษัท ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย

170 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 404,600.00    404,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์

171 วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000.00      15,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ยากัตซิงห์ ล าปาง หจก. ยากัตซิงห์ ล าปาง

172 วัสดุบริโภค 154,057.00    154,057.00     เฉพาะเจาะจง นางนิชานาถ ไชยานนท์ นางนิชานาถ ไชยานนท์

173 ระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ PACS55,554.64      55,554.64       เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์

174 วัสดุชันสูตร 49,000.00      49,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.DKSH บ.DKSH

175 วัสดุชันสูตร 99,293.00      99,293.00       เฉพาะเจาะจง บ.เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บ.เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด

176 วัสดุชันสูตร 36,000.00      36,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บ.เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด

177 วัสดุชันสูตร 89,240.00      89,240.00       เฉพาะเจาะจง บ.เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บ.เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด

178 วัสดุชันสูตร 90,000.00      90,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด

179 วัสดุชันสูตร 90,000.00      90,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด

180 วัสดุชันสูตร 14,672.00      14,672.00       เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ ากัด บ.แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ ากัด

181 วัสดุชันสูตร 22,500.00      22,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น จี โปรเกรสซีฟ จ ากัด บ.เอ็น จี โปรเกรสซีฟ จ ากัด

182 วัสดุชันสูตร 34,436.00      34,436.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด

183 วัสดุชันสูตร 75,500.00      75,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอเซน จ ากัด บ.ไบโอเซน จ ากัด

184 วัสดุชันสูตร 90,800.00      90,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บ.เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด

185 วัสดุชันสูตร 36,300.00      36,300.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอฟฟินิเท็ค จ ากัด บ.แอฟฟินิเท็ค จ ากัด

186 วัสดุชันสูตร 8,560.00        8,560.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

187 วัสดุชันสูตร 91,725.00      91,725.00       เฉพาะเจาะจง บ.เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บ.เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด

188 วัสดุชันสูตร 79,500.00      79,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บ.เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด



189 วัสดุชันสูตร 75,000.00      75,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บ.เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด

190 วัสดุชันสูตร 10,400.00      10,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.แล็บคอนเนคชั่น จ ากัด บ.แล็บคอนเนคชั่น จ ากัด

191 วัสดุชันสูตร 10,250.00      10,250.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอเทคนิคัล จ ากัด บ.ไบโอเทคนิคัล จ ากัด

192 วัสดุชันสูตร 96,694.00      96,694.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บ.เอ็กซ์แล็บ จ ากัด

193 วัสดุชันสูตร 23,412.00      23,412.00       เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ ากัด บ.แล็บมาสเตอร์แอดวานซ์ จ ากัด

194 วัสดุชันสูตร 36,000.00      36,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บ.เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด

195 วัสดุชันสูตร 10,000.00      10,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.เวลเกท เอ.ดี.เทค จ ากัด บ.เวลเกท เอ.ดี.เทค จ ากัด

196 วัสดุชันสูตร 75,500.00      75,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอเซน จ ากัด บ.ไบโอเซน จ ากัด

197 วัสดุชันสูตร 8,600.00        8,600.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอเซน จ ากัีด บ.ไบโอเซน จ ากัีด

198 วัสดุชันสูตร 94,135.00      94,135.00       เฉพาะเจาะจง บ.เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บ.เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด

199 เวชภัณฑ์ยา 60,000.00      60,000.00       เฉพาะเจาะจง แม่มอก แม่มอก

200 เวชภัณฑ์ยา 1,872.50        1,872.50         เฉพาะเจาะจง บ. แคสป้า บ. แคสป้า

201 เวชภัณฑ์ยา 4,280.00        4,280.00         เฉพาะเจาะจง บ. เกร๊ทเตอร์ บ. เกร๊ทเตอร์

202 เวชภัณฑ์ยา 8,040.00        8,040.00         เฉพาะเจาะจง บ. ที โอ เคมิคอลส์ บ. ที โอ เคมิคอลส์

203 เวชภัณฑ์ยา 22,250.00      22,250.00       เฉพาะเจาะจง บ.แมคโครฟาร์แลน บ.แมคโครฟาร์แลน

204 เวชภัณฑ์ยา 46,800.00      46,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.ส เจริญเภสัช บ.ส เจริญเภสัช

205 เวชภัณฑ์ยา 57,200.00      57,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ์ บ.นิวไลฟ์

206 เวชภัณฑ์ยา 8,640.00        8,640.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอช บ.ดี ซี เอช

207 เวชภัณฑ์ยา 24,500.00      24,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา บ.ฟาร์มาดิกา

208 เวชภัณฑ์ยา 23,400.00      23,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอจีนีเทค บ.ไบโอจีนีเทค

209 เวชภัณฑ์ยา 104,860.00    104,860.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล บ.ฮีลลอล

210 เวชภัณฑ์ยา 9,692.00        9,692.00         เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาแลนด์ บ.ฟาร์มาแลนด์

211 เวชภัณฑ์ยา 19,200.00      19,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.โพสเฮลท์แคร์ บ.โพสเฮลท์แคร์

212 เวชภัณฑ์ยา 189,850.00    189,850.00     เฉพาะเจาะจง บ.วี แอนด์ วี บ.วี แอนด์ วี



213 เวชภัณฑ์ยา 73,331.38      73,331.38       เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช บ.สหแพทย์เภสัช

214 เวชภัณฑ์ยา 101,430.00    101,430.00     เฉพาะเจาะจง บ. เมดไลน์ บ. เมดไลน์

215 เวชภัณฑ์ยา 23,940.00      23,940.00       เฉพาะเจาะจง บ. เซ็นทรัสโพลีเทรดด้ิง บ. เซ็นทรัสโพลีเทรดด้ิง

216 เวชภัณฑ์ยา 37,507.00      37,507.00       เฉพาะเจาะจง บ.ภิญโญ บ.ภิญโญ

217 เวชภัณฑ์ยา 12,000.00      12,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเอฟดี บ.ไทยเอฟดี

218 เวชภัณฑ์ยา 244,539.94    244,539.94     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

219 เวชภัณฑ์ยา 1,200.00        1,200.00         เฉพาะเจาะจง บ. ที แมน ฟาร์มา บ. ที แมน ฟาร์มา

220 เวชภัณฑ์ยา 104,660.00    104,660.00     เฉพาะเจาะจง บ. พรอสฟาร์มา บ. พรอสฟาร์มา

221 เวชภัณฑ์ยา 434,091.48    434,091.48     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกร องค์การเภสัชกร

222 เวชภัณฑ์ยา 183,875.60    183,875.60     เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช บ.ดี เค เอส เอช

223 เวชภัณฑ์ยา 8,667.00        8,667.00         เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็กซ์ บ.อาร์เอ็กซ์

224 เวชภัณฑ์ยา 49,900.00      49,900.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส บ.ไบโอวาลิส

225 เวชภัณฑ์ยา 6,200.00        6,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ เอ็น บี บ.เอ เอ็น บี

226 เวชภัณฑ์ยา 5,200.00        5,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอปคาร์ ฟาร์มา บ.แอปคาร์ ฟาร์มา

227 เวชภัณฑ์ยา 30,350.00      30,350.00       เฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็มแอล บ.พีเอ็มแอล

228 เวชภัณฑ์ยา 14,000.00      14,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์ม่า บ.ฟาร์ม่า

229 เวชภัณฑ์ยา 102,830.00    102,830.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส บ.เอสพีเอส

230 เวชภัณฑ์ยา 177,440.00    177,440.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มา บ.เบอร์ลินฟาร์มา

231 เวชภัณฑ์ยา 21,760.00      21,760.00       เฉพาะเจาะจง บ.ธงทองโอสถ บ.ธงทองโอสถ

232 เวชภัณฑ์ยา 4,550.00        4,550.00         เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แล บ.พาตาร์แล

233 เวชภัณฑ์ยา 39,100.00      39,100.00       เฉพาะเจาะจง บ.มาสุ บ.มาสุ

234 เวชภัณฑ์ยา 8,200.00        8,200.00         เฉพาะเจาะจง บ.เมดิไฟว์ บ.เมดิไฟว์

235 เวชภัณฑ์ยา 16,440.00      16,440.00       เฉพาะเจาะจง บ. ที เอ็น พี บ. ที เอ็น พี

236 เวชภัณฑ์ยา 7,400.00        7,400.00         เฉพาะเจาะจง
บ.เมดไลน์
บี เอ็ล เอช

บ.เมดไลน์
บี เอ็ล เอช



237 เวชภัณฑ์ยา 66,639.60      66,639.60       เฉพาะเจาะจง บ.บี เอ็ล เอช บ.บี เอ็ล เอช

238 เวชภัณฑ์ยา 3,852.00        3,852.00         เฉพาะเจาะจง บ.บี เอ็ล เอช บ.บี เอ็ล เอช

239 เวชภัณฑ์ยา 1,700.00        1,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.แก้วมังกร บ.แก้วมังกร

240 เวชภัณฑ์ยา 62,625.00      62,625.00       เฉพาะเจาะจง บ.ที พี ดรัก บ.ที พี ดรัก

241 เวชภัณฑ์ยา 79,704.40      79,704.40       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกร องค์การเภสัชกร

242 เวชภัณฑ์ยา 224,453.90    224,453.90     เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟาร์มา บ.สยามฟาร์มา

243 เวชภัณฑ์ยา 36,988.00      36,988.00       เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเปีย้น บ.ยูโทเปีย้น

244 เวชภัณฑ์ยา 34,500.00      34,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ บ.พาตาร์แลบ

245 เวชภัณฑ์ยา 1,900.00        1,900.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอล บี เอส บ.แอล บี เอส

246 เวชภัณฑ์ยา 2,900.00        2,900.00         เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์แมนู บ.โมเดอร์แมนู

247 เวชภัณฑ์ยา 17,384.00      17,384.00       เฉพาะเจาะจง บ.พรีเมด  ฟาร์มา บ.พรีเมด  ฟาร์มา

248 เวชภัณฑ์ยา 2,000.00        2,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม บ.โปลิฟาร์ม

249 เวชภัณฑ์ยา 42,664.11      42,664.11       เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม บ.ดีทแฮล์ม

250 เวชภัณฑ์ยา 15,550.00      15,550.00       เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มีน่า บ.ฟาร์มีน่า

251 เวชภัณฑ์ยา 82,500.00      82,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอลพี  ซัพพลาย บ.แอลพี  ซัพพลาย

252 เวชภัณฑ์ยา 1,039.00        1,039.00         เฉพาะเจาะจง บ.แอลพี  ซัพพลาย บ.แอลพี  ซัพพลาย

253 เวชภัณฑ์ยา 1,644.00        1,644.00         เฉพาะเจาะจง รพ.ล าปาง รพ.ล าปาง

254 เวชภัณฑ์ยา 1,384.00        1,384.00         เฉพาะเจาะจง รพ.ล าปาง รพ.ล าปาง

รวมทัง้สิ้น 10,673,536.93  10,673,536.93   
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ราคาต่ าสุด 22 มค. 64

ราคาต่ าสุด 22 มค. 64

ราคาต่ าสุด 22 มค. 64

ราคาต่ าสุด 22 มค. 64

ราคาต่ าสุด 22 มค. 64

ราคาต่ าสุด 21 มค. 64

ราคาต่ าสุด 21 มค. 64

ราคาต่ าสุด 18 มค. 64

ราคาต่ าสุด 6 มค. 64

ราคาต่ าสุด 19 มค. 64

ราคาต่ าสุด 19 มค. 64

ราคาต่ าสุด 19 มค. 64



ราคาต่ าสุด 19 มค. 64

ราคาต่ าสุด 19 มค. 64

ราคาต่ าสุด 19 มค. 64

ราคาต่ าสุด 19 มค. 64

ราคาต่ าสุด 19 มค. 64

ราคาต่ าสุด 19 มค. 64

ราคาต่ าสุด 15 มค. 64

ราคาต่ าสุด 11 มค. 64

ราคาต่ าสุด 6 มค. 64

ราคาต่ าสุด 5 มค. 64

ราคาต่ าสุด 8 มค. 64

ราคาต่ าสุด 8 มค. 64

ราคาต่ าสุด 8 มค. 64

ราคาต่ าสุด 8 มค. 64

ราคาต่ าสุด 8 มค. 64

ราคาต่ าสุด 8 มค. 64

ราคาต่ าสุด 6 มค. 64

ราคาต่ าสุด 5 มค. 64

ราคาต่ าสุด 4 มค. 64

ราคาต่ าสุด 4 มค. 64

ราคาต่ าสุด 4 มค. 64

ราคาต่ าสุด 4 มค. 64

ราคาต่ าสุด 5 มค. 64

ราคาต่ าสุด 5 มค. 64



ราคาต่ าสุด 5 มค. 64

ราคาต่ าสุด 5 มค. 64

ราคาต่ าสุด 6 มค. 64

ราคาต่ าสุด 6 มค. 64

ราคาต่ าสุด 6 มค. 64

ราคาต่ าสุด 7 มค. 64

ราคาต่ าสุด 8 มค. 64

ราคาต่ าสุด 8 มค. 64

ราคาต่ าสุด 8 มค. 64

ราคาต่ าสุด 8 มค. 64

ราคาต่ าสุด 8 มค. 64

ราคาต่ าสุด 27 ม.ค.64

ราคาต่ าสุด 27 ม.ค.64

ราคาต่ าสุด 27 ม.ค.64

ราคาต่ าสุด 27 ม.ค.64

ราคาต่ าสุด 27 ม.ค.64

ราคาต่ าสุด 8 มค. 64

ราคาต่ าสุด 8 มค. 64

ราคาต่ าสุด 8 มค. 64

ราคาต่ าสุด 8 มค. 64

ราคาต่ าสุด 8 มค. 64

ราคาต่ าสุด 11 มค. 64

ราคาต่ าสุด 11 มค. 64

ราคาต่ าสุด 11 มค. 64



ราคาต่ าสุด 11 มค. 64

ราคาต่ าสุด 8 มค. 64

ราคาต่ าสุด 8 มค. 64

ราคาต่ าสุด 12 มค. 64

ราคาต่ าสุด 12 มค. 64

ราคาต่ าสุด 12 มค. 64

ราคาต่ าสุด 11 มค. 64

ราคาต่ าสุด 11 มค. 64

ราคาต่ าสุด 12 มค. 64

ราคาต่ าสุด 12 มค. 64

ราคาต่ าสุด 13 มค. 64

ราคาต่ าสุด 14 มค. 64

ราคาต่ าสุด 14 มค. 64

ราคาต่ าสุด 14 มค. 64

ราคาต่ าสุด 14 มค. 64

ราคาต่ าสุด 14 มค. 64

ราคาต่ าสุด 12 มค. 64

ราคาต่ าสุด 12 มค. 64

ราคาต่ าสุด 13 มค. 64

ราคาต่ าสุด 15 มค. 64

ราคาต่ าสุด 15 มค. 64

ราคาต่ าสุด 15 มค. 64

ราคาต่ าสุด 15 มค. 64

ราคาต่ าสุด 15 มค. 64



ราคาต่ าสุด 19 มค. 64

ราคาต่ าสุด 19 มค. 64

ราคาต่ าสุด 20 มค. 64

ราคาต่ าสุด 20 มค. 64

ราคาต่ าสุด 20 มค. 64

ราคาต่ าสุด 20 มค. 64

ราคาต่ าสุด 20 มค. 64

ราคาต่ าสุด 22 มค. 64

ราคาต่ าสุด 22 มค. 64

ราคาต่ าสุด 20 มค. 64

ราคาต่ าสุด 20 มค. 64

ราคาต่ าสุด 21 มค. 64

ราคาต่ าสุด 21 มค. 64

ราคาต่ าสุด 22 มค. 64

ราคาต่ าสุด 25 มค. 64

ราคาต่ าสุด 25 มค. 64

ราคาต่ าสุด 26 มค. 64

ราคาต่ าสุด 26 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64



ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 25 มค. 64

ราคาต่ าสุด 28 มค. 64

ราคาต่ าสุด 28 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 26 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64



ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 25 มค. 64

ราคาต่ าสุด 25 มค. 64

ราคาต่ าสุด 4 มค. 61

ราคาต่ าสุด 1 มค. 64

ราคาต่ าสุด 6 มค. 64

ราคาต่ าสุด 6 มค. 64

ราคาต่ าสุด 6 มค. 64

ราคาต่ าสุด 6 มค. 64

ราคาต่ าสุด 6 มค. 64

ราคาต่ าสุด 6 มค. 64

ราคาต่ าสุด 6 มค. 64

ราคาต่ าสุด 13 มค. 64

ราคาต่ าสุด 13 มค. 64

ราคาต่ าสุด 13 มค. 64

ราคาต่ าสุด 13 มค. 64

ราคาต่ าสุด 13 มค. 64

ราคาต่ าสุด 13 มค. 64

ราคาต่ าสุด 18 มค. 64

ราคาต่ าสุด 18 มค. 64



ราคาต่ าสุด 18 มค. 64

ราคาต่ าสุด 18 มค. 64

ราคาต่ าสุด 18 มค. 64

ราคาต่ าสุด 18 มค. 64

ราคาต่ าสุด 18 มค. 64

ราคาต่ าสุด 15 มค. 64

ราคาต่ าสุด 15 มค. 64

ราคาต่ าสุด 15 มค. 64

ราคาต่ าสุด 15 มค. 64

ราคาต่ าสุด 15 มค. 64

ราคาต่ าสุด 15 มค. 64

ราคาต่ าสุด 15 มค. 64

ราคาต่ าสุด 15 มค. 64

ราคาต่ าสุด 15 มค. 64

ราคาต่ าสุด 15 มค. 64

ราคาต่ าสุด 15 มค. 64

ราคาต่ าสุด 15 มค. 64

ราคาต่ าสุด 18 มค. 64

ราคาต่ าสุด 18 มค. 64

ราคาต่ าสุด 18 มค. 64

ราคาต่ าสุด 18 มค. 64

ราคาต่ าสุด 18 มค. 64

ราคาต่ าสุด 18 มค. 64

ราคาต่ าสุด 18 มค. 64



ราคาต่ าสุด 20 มค. 64

ราคาต่ าสุด 20 มค. 64

ราคาต่ าสุด 20 มค. 64

ราคาต่ าสุด 20 มค. 64

ราคาต่ าสุด 20 มค. 64

ราคาต่ าสุด 20 มค. 64

ราคาต่ าสุด 21 มค. 64

ราคาต่ าสุด 21 มค. 64

ราคาต่ าสุด 21 มค. 64

ราคาต่ าสุด 21 มค. 64

ราคาต่ าสุด 21 มค. 64

ราคาต่ าสุด 21 มค. 64

ราคาต่ าสุด 21 มค. 64

ราคาต่ าสุด 21 มค. 64

ราคาต่ าสุด 21 มค. 64

ราคาต่ าสุด 22 มค. 64

ราคาต่ าสุด 22 มค. 64

ราคาต่ าสุด 22 มค. 64

ราคาต่ าสุด 22 มค. 64

ราคาต่ าสุด 22 มค. 64

ราคาต่ าสุด 22 มค. 64

ราคาต่ าสุด 22 มค. 64

ราคาต่ าสุด 22 มค. 64

ราคาต่ าสุด 25 มค. 64



ราคาต่ าสุด 25 มค. 64

ราคาต่ าสุด 25 มค. 64

ราคาต่ าสุด 25 มค. 64

ราคาต่ าสุด 25 มค. 64

ราคาต่ าสุด 25 มค. 64

ราคาต่ าสุด 25 มค. 64

ราคาต่ าสุด 26 มค. 64

ราคาต่ าสุด 26 มค. 64

ราคาต่ าสุด 26 มค. 64

ราคาต่ าสุด 26 มค. 64

ราคาต่ าสุด 26 มค. 64

ราคาต่ าสุด 26 มค. 64

ราคาต่ าสุด 26 มค. 64

ราคาต่ าสุด 26 มค. 64

ราคาต่ าสุด 21 มค. 64

ราคาต่ าสุด 21 มค. 64

ราคาต่ าสุด 28 มค. 64

ราคาต่ าสุด 28 มค. 64


