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1 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          47,233.97 1-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

2 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด          28,531.55 1-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

3 บริษัท เอ.ที.พ.ี อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด          13,000.00 1-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

4 ร้านอดุลย์ทรัพย์           2,940.00 1-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

5 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด              315.65 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

6 บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด          17,350.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

7 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด           6,235.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

8 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด          38,515.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

9 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด          20,473.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

10 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          22,541.69 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

11 องค์การเภสัชกรรม        121,262.09 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

12 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด           3,305.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

13 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด           8,805.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

14 บริษัท อาร์.เอ็กซ์. จ ากัด           5,285.80 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

15 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด           7,485.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

16 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด           9,309.60 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

17 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด           2,720.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

18 บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด           4,500.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

19 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด          22,470.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

20 บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด          31,000.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

21 บริษัท ห้างธงทองโอสถ จ ากัด           7,055.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

22 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด          20,364.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

23 บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด          13,277.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

24 บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด           3,550.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

25 บริษัท ฟาร์มีนา จ ากัด           1,200.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

26 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี           7,130.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

27 บริษัท มาซา แลบ จ ากัด           4,375.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง
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28 บริษัท มาสุ จ ากัด           2,060.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

29 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด           2,590.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

30 บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด           4,295.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

31 บริษัท วทิยาศรม จ ากัด           2,368.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

32 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด           4,173.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

33 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด          13,317.45 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

34 บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากัด           7,080.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

35 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป          32,130.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

36 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน           5,590.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

37 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด           7,650.50 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

38                    -   2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

39 บริษัท นิยมพานิช จ ากัด           4,200.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

40 บริษัท ดี เค เอส เอช ( Kerr) จ ากัด           1,598.58 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

41 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย          20,000.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

42 กรุงเทพอาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด           2,860.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

43 บริษัท เอส.บี.แล็บ จ ากัด           2,650.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

44 โรงพยาบาลล าพูน           4,000.00 2-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

45 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด          26,340.00 3-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

46 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด          12,465.00 3-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

47 บ.โฟกัสไดแอกนอสติคส์ จ ากัด          39,300.00 3-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

48 บริษัท ไนน์ โกลเด้นท กรุ๊ป จ ากัด          18,476.00 3-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

49 บริษัท ไบโอเทคนิคัล จ ากัด          12,000.00 3-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

50 บริษัท อาร์.เอ็กซ์. จ ากัด           9,500.00 3-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

51 บ.ซัมเมด จ ากัด           2,800.00 3-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

52 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          22,106.20 3-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

53 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด           4,890.00 3-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

54 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด              960.00 3-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

55 องค์การเภสัชกรรม          23,616.58 3-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

56 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด          12,702.00 3-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง
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57 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด           3,183.25 3-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

58 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด           5,300.00 3-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

59 บริษัท ฟาร์มีนา จ ากัด           1,200.00 3-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

60 บริษัท บ้านสวยเฟอร์นิเจอร์เชียงใหม่ จ ากัด          24,500.00 3-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

61 บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอร่ีเชียงใหม่ จ ากัด           1,645.00 3-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

62 บริษัท เทคเอซ จ ากัด          15,800.00 4-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

63 บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากัด          25,000.00 4-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

64 บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากัด           9,000.00 4-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

65 บริษัท เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จ ากัด          13,500.00 4-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

66 บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด           7,850.00 4-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

67 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน           4,500.00 5-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

68 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพูน จ ากัด           7,200.00 5-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

69 ร้านมหาวนัถ้วยรางวลั              430.00 5-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

70 บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ ไพรส์ จ ากัด          12,823.95 5-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

71 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก           1,750.00 8-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

72 บริษัท ดีวา่ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด           1,700.00 8-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

73 บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988)           4,475.00 8-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

74 บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากัด           5,700.00 9-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

75 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอร์ทเทิร์นเมด ซัพพลาย           9,000.00 9-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

76 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน           4,500.00 9-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

77 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด           2,120.00 9-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

78 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 2,800.00          9-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

79 บริษัท ไดรว ์เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 4,570.00          9-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

80 บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด 2,125.00          9-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

81 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 400.00             10-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

82 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2,880.00          10-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

83 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 2,476.00          10-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

84 บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 1,350.00          10-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

85 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพูน จ ากัด 9,900.00          10-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง
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86 เอพีเทคนิคแอร์ โดย นายอัครพนธ ์พรมอะริยะ 5,850.00          10-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

87 ร้าน เค.เอ็น ซัพพลาย 3,250.00          10-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

88 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพูน จ ากัด 4,500.00          12-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

89 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพูน จ ากัด 4,500.00          12-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

90 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน 3,070.00          15-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

91 บริษัท เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เด็ดดูเคชั่นแนล จ ากัด 50,000.00         15-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

92 บริษัท น าววิฒัน์ก ารช่ าง (1992) จ ากัด (ส านักง านใหญ่) 45,000.00         15-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

93 ร้าน ที.พ.ีเมดิคอล 9,600.00          15-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

94 ร้าน ที.พ.ีเมดิคอล 12,800.00         15-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

95 ร้าน ที.พ.ีเมดิคอล 12,000.00         15-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

96 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพูน จ ากัด 5,850.00          15-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

97 บริษัท ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 3,630.00          15-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

98 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน 4,500.00          15-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

99 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด 18,750.00         17-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

100 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฐพลการพิมพ์ 2015 14,920.00         17-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

101 บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) 1,400.00          17-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

102 อินเตอร์ ปร้ินเตอร์เทค 2,600.00          17-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

103 บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด (Densply) 2,354.00          17-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

104 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด 315.65             22-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

105 ร้านทองอินทร์วสัดุภณัฑ์ 104,000.00       23-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

106 บริษัท เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จ ากัด 50,000.00         23-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

107 ร้าน ที.พ.ีเมดิคอล 60,000.00         23-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

108 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพูน จ ากัด 1,800.00          23-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

109 บริษัท เอ็กซา ซีแรม จ ากัด 6,000.00          23-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

110 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 500.72             23-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

111 ล าพูนโซอิ้ง แมชชีน 6,900.00          24-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

112 บริษัท เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จ ากัด 15,466.68         24-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

113 บริษัท ไนน์ โกลเด้นท กรุ๊ป จ ากัด 28,350.00         25-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

114 บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด 17,498.00         25-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง
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115 บริษัท อาร์.เอ็กซ์. จ ากัด 9,500.00          25-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

116 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพูน จ ากัด 9,000.00          25-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

117 บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 12,990.00         29-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

118 บริษัท นิยมพานิช จ ากัด 988.00             29-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

119 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด 315.65             30-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

120 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปอ ร่วมค้า 1,720.00          30-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

121 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปอ ร่วมค้า 3,737.68          30-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

122 องค์การเภสัชกรรม 5,000.00          30-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

123 นางวรรณา ใจกาศ 800.00             31-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

124 นางขันแก้ว เมืองค า 1,200.00          31-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

125 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี 14,580.00         31-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

126 สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จ ากัด 28,190.10         31-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

127 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 1,000.00          31-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

128 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 1,000.00          31-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

129 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 400.00             31-ม.ีค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง


