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1 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพูน จ ำกัด          19,350.00 2-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

2 นำยทินกร เมืองริ           3,250.00 2-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

3 บริษัท ดีเคที(ประเทศไทย) จ ำกัด           5,350.00 2-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

4 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย          20,000.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

5 กรุงเทพอำร์ไอเอ แล็บ จ ำกัด           3,000.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

6 บริษัท เอส.บี.แล็บ จ ำกัด           3,000.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

7 โรงพยำบำลล ำพูน          20,000.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

8 บ.โฟกัสไดแอกนอสติคส์ จ ำกัด          40,300.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

9 บริษัท ไนน์ โกลเด้นท กรุ๊ป จ ำกัด          21,960.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

10 บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ำกัด          13,398.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

11
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลำบอรำตอร่ี (อ ำนวยเภสัช) 
จ ำกัด

         37,074.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

12 บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตร้ี จ ำกัด          37,700.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

13 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ำกัด          34,251.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

14 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด          12,591.76 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

15 องค์กำรเภสัชกรรม        106,168.20 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

16 ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี           6,840.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

17 บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด           9,110.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

18 บริษัท อำร์.เอ็กซ์. จ ำกัด           5,157.40 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

19 บริษัท ห้ำงธงทองโอสถ จ ำกัด           4,565.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

20 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกัด           7,485.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

21 บริษััท ฟำร์มำไลน์ จ ำกัด           4,200.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

22 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกัด           3,500.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

23 บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ (1969) จ ำกัด           2,100.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

24 บริษัท เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ ำกัด          61,632.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

25 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน           4,500.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

26 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด          50,919.56 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

27 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด           6,617.95 10-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง
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28 บริษัท ซีฟำม จ ำกัด           3,120.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

29 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป          47,170.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

30 บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ ำกัด           4,700.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

31 บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ ำกัด          15,514.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

32 บริษัท พรีเมด ฟำร์มำ พลัส จ ำกัด          12,835.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

33 บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ ำกัด           2,506.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

34 บริษัท ฟำร์มำดิกำ จ ำกัด           5,325.00 4-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

35 ห.จ.ก. ภญิโญฟำร์มำซี           3,000.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

36 บริษัท มำสุ จ ำกัด           2,060.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

37 บริษัท เมดไลน์ จ ำกัด           2,220.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

38 บริษัท วทิยำศรม จ ำกัด           3,278.98 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

39 บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด           7,318.80 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

40 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ำกัด           3,746.10 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

41
กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีนยำเสพติด ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ
          7,000.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

42 บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด           2,286.00 3-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

43 นำงบัวตุม ขัดแก้ว           1,000.00 4-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

44
บริษัท ทีเอ็น เน็ตเวร์ิก โซลูชั่น จ ำกัด (ส ำนักงำน
ใหญ่)

       180,000.00 5-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

45 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เจริญยนต์ล ำพูน               80.25 6-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

46 บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จ ำกัด              450.00 6-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

47 รัตนยนต์              100.00 6-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

48 หจก.เม็งรำยเมดิคัลแล็บ          10,700.00 6-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

49 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ำกัด              631.30 9-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

50 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด           2,434.25 9-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

51 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน           4,500.00 9-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

52 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป           2,400.00 9-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

53 บริษัท โกร๊ธ ซัพพลำย เมดิคอล จ ำกัด           2,425.00 9-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

54 ห้ำงหุ่นส่วนจ ำกัด วอีำร์ ซัพพอร์ต           4,500.00 9-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง
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55 บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด          18,805.00 9-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

56 บริษัท อำร์.ที.เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ำกัด           2,400.00 9-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

57 บริษัท ทีเอ็น เน็ตเวร์ิก โซลูชั่น จ ำกัด           3,100.00 9-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

58 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ำกัด           3,420.00 9-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

59 บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ำกัด              620.00 9-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

60 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพูน จ ำกัด           6,300.00 9-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

61 น้ ำด่ืมสำยชล           1,900.00 9-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

62 บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด           2,548.20 9-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

63 บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด           6,436.00 9-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

65 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป           4,424.00 9-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

66 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม (มหำชน) จ ำกัด           1,200.00 9-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

67 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด           8,649.88 10-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

68 บริษัท ดีเคเอสเอช จ ำกัด (Densply)           1,605.00 10-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

69 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ณัฐพลกำรพิมพ์ 2015           9,526.00 10-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

70 Bell Supply (by sandy)           4,170.00 10-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

71 บริษัท เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ำกัด           1,050.00 10-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

72 บริษัท เอ.ที.พ.ีอินเตอร์ เมดิคอล จ ำกัด           9,200.00 10-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

77 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มำร์เก็ตต้ิง          30,000.00 11-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

78 บริษัท ไดรว ์เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 1,500.00          13-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

79 อินเตอร์ ปร้ินเตอร์เทค 27,500.00         13-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

80 บริษัท ชูมิตร 1967 จ ำกัด 2,644.00          13-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

81 หจก.ล ำพูนสหสำยเหนือ 17,000.00         13-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

82 เอพีเทคนิคแอร์ โดย นำยอัครพนธ ์พรมอะริยะ 2,000.00          16-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

83 เพื่อนแบตเตอร่ี 2,200.00          16-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

84 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ำกัด 631.30             16-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

85 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ำกัด 631.30             16-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

86 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพูน จ ำกัด 10,000.00         16-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

87 บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ำกัด 7,106.00          16-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

88 บริษัท เอฟ ทู เค มำร์เก็ตต้ิง (ประเทศไทย) 7,480.00          16-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง
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89 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ำกัด 3,700.00          16-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

90 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน 5,650.00          16-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

91 บริษัท เอสเอสพี ไบโอเทค จ ำกัด 5,000.00          16-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

92 บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) 4,700.00          16-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

93 ร้ำน ที.ดับบิว.เซอร์วสิ 2,700.00          16-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

94 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปอ ร่วมค้ำ 7,633.00          16-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

95 หจก.เม็งรำยเมดิคัลแล็บ 32,100.00         18-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

96 บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จ ำกัด (สำขำที่ 00003) 10,272.00         18-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

97 บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ำกัด 3,020.00          19-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

98 ดีไซน์ 1,150.00          19-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

99 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน 4,500.00          19-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

100 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน 4,500.00          23-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

101 บริษัท เอ็กซำ ซีแรม จ ำกัด 9,485.00          23-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

102 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด สำขำที่ 0634 480.00             23-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

103 หจก.เม็งรำยเมดิคัลแล็บ 5,350.00          23-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

104 ศูนย์บริกำรเทคนิคกำรแพทย์คลินิก 3,510.00          23-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

105 บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 1,226.00          23-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

106 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพูน จ ำกัด 1,800.00          23-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

107 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปอ ร่วมค้ำ 1,401.00          24-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

108 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นอร์ทเทิร์นเมด ซัพพลำย 352,370.00       24-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

109 ร้ำน ที.ดับบิว.เซอร์วสิ 3,450.00          24-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

110 บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 1,498.00          24-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

111 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ำกัด 315.65             25-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

112 ร้ำน เอ.ที.พ.ี1999 12,500.00         25-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

113 ร้ำน ที.ดับบิว.เซอร์วสิ 6,210.00          25-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

114 บริษัท เอ.ที.พ.ี อินเตอร์ เมดิคอล จ ำกัด 5,400.00          25-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

115 ร้ำน ที.ดับบิว.เซอร์วสิ 4,600.00          25-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

116 บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลำบอรำตอร่ี (อ ำนวยเภสัช) จ ำกัด 5,000.00          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

117 บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด 1,000.00          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง
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118 บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตร้ี จ ำกัด 5,000.00          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

119 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ำกัด 5,000.00          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

120 บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด 2,100.00          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

121 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด - DRUG 5,000.00          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

122 องค์กำรเภสัชกรรม 5,000.00          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

123 ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี 1,000.00          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

124 บริษัท มำซำ แล็บ จ ำกัด 5,000.00          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

125 บริษัท มำสุ จ ำกัด 2,060.00          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

126 บริษัท เมดไลน์ จ ำกัด 2,590.00          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

127 บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด 5,000.00          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

128 บริษัท อำร์.เอ็กซ์. จ ำกัด 1,027.20          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

129 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกัด 5,000.00          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

130 บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด 3,255.90          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

131 บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ (1969) จ ำกัด 3,500.00          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

132 บริษัท เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ ำกัด 5,000.00          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

133 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด 5,000.00          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

134 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 5,000.00          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

135 บริษัท ห้ำงธงทองโอสถ จ ำกัด 5,000.00          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

136 บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ ำกัด 5,000.00          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

137 บริษัท พรีเมด ฟำร์มำ พลัส จ ำกัด 4,606.00          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

138 บริษััท ฟำร์มำไลน์ จ ำกัด 5,600.00          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

139 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญฟำร์มำซี 3,952.00          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

140 โรงงำนเภสัชกรรมทหำร 2,400.00          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

141 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ำกัด 2,000.00          26-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

144 นำยทินกร เมืองริ 800.00             27-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

145 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพูน จ ำกัด 10,000.00         30-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

146 บริษัท ล้ิมเม่งจัว้มิตซู จ ำกัด 2,769.16          30-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

147 บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด 1,984.00          31-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

148 บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด 315.65             31-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง
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149 บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด 315.65             31-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

150 นำงวรรณำ ใจกำศ 1,200.00          31-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง

151 นำงขันแก้ว เมืองค ำ 1,100.00          31-ส.ค.-64 วธิเีฉพำะเจำะจง


