
1 5 '0105548076107 บริษัท ออร์โทดอนทิคไลน์ จํากัด

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ วัสดุทางทันตกรรม 28,000.00 24-พ.ย.-64 3020031538 1

2 8 '0105555026292 บริษัท โดฟินเวิลด์ จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ ซื้อชุดสครับ 7,200.00 17-ม.ค.-65 3020031729 1

3 36 '105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด วท.ม. สาขาทนัตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ วัสดุทางทันตกรรม 2,996.00 20-ธ.ค.-64 3020031639 1

4 50 '0105536027432 บริษัท นูเด้น จํากัด วท.ม. สาขาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ วัสดุทางทันตกรรม 4,972.50 30-ธ.ค.-64 3020031678 1

5 78 '3101402286060 นาย พรชัย ไชยยงค์

ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันต

แพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ วัสดุวิทยาศาสตร์ 5,500.00 6-ม.ค.-65 3020031690 1

6 80 '3101000659546 นาง วัลลภา สื่อสุวรรณ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ จ้างตัดเสื้อกาวน์ 7,800.00 22-ธ.ค.-64 3020031642 1

7 91 '105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด วท.ม. สาขาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ วัสดุทางทันตกรรม 12,979.10 10-ม.ค.-65 3020031692 1

8 95 '1792852136 ร้าน ดี ที เอส ก๊อปปี้ ดิจิตอล วท.ม. สาขาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ค่าถ่ายเอกสาร 811 5-ม.ค.-65 3020031687 1

9 96 '3342000226975 นาง เยาวมาลย์ วังงาม วท.ม. สาขาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ค่าของที่ระลึก 5,800.00 10-ม.ค.-65 3020031694 1

10 121 '0994000158378

สํานักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ค่าบริการกล้องจุลทรรศน์ 33,000.00 X - 5

11 122 '0994000158378

สํานักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ค่าบริการกล้องจุลทรรศน์ 23,500.00 X X 2

ประจําเดือน มกราคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ 11 0.00

1 27 '0107535000176 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ้างบริการวิชาการตีพิมพ์วารสาร (โครงการฯ) 4,969.41 X - 5

2 63 '3102201408584 นางสายชล บัลลังก์โพธิ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซื้อของที่ระลึก 83 22-ธ.ค.-64 3020031700 2

63 '3102201408584 นางสายชล บัลลังก์โพธิ์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซื้อของที่ระลึก 83 22-ธ.ค.-64 3020031700 2

63 '3102201408584 นางสายชล บัลลังก์โพธิ์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช

และสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซื้อของที่ระลึก 83 22-ธ.ค.-64 3020031700 2

63 '3102201408584 นางสายชล บัลลังก์โพธิ์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซื้อของที่ระลึก 85 22-ธ.ค.-64 3020031700 2

63 '3102201408584 นางสายชล บัลลังก์โพธิ์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซื้อของที่ระลึก 83 22-ธ.ค.-64 3020031700 2

63 '3102201408584 นางสายชล บัลลังก์โพธิ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซื้อของที่ระลึก 83 22-ธ.ค.-64 3020031700 2

ประจําเดือน มกราคม 2565 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2 5,469.41

1 36 '0105529031799 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อสารเคมี 12,593.90 10-ม.ค.-65 3020031701 1

2 39 '0105522000669 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์

และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซืฎ้อวัสดุ 2,140.00 10-ม.ค.-65 3020031702 1

3 44 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (PIPETTOR) จํานวน 4 รายการ 23,540.00 7-ม.ค.-65 3020031691 1

4 48 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จํากัด

การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และน้ํายาสารเคมี 99,996.85 27-ธ.ค.-64 3020031674 1

ประจําเดือน มกราคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 4 138,270.75

1 42 '-

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร) คณะเภสัช

ศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัช

ภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ จ้างบริการวิชาการ ตัดโอน 15,000.00 X - 5

2 60 '3100502590681 ร้าน ธนพลเซ็นเตอร์

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ จ้างทําเล่มวิทยานิพนธ์ 762 21-ธ.ค.-64 3020031745 2

3 61 '3101203388539 นางสุนทรี โฉมมิตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสชัการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ ค่าจ้างทําเล่มวิทยานิพนธ์ 2,505.00 22-ธ.ค.-64 3020031734 2

 จํานวนเงินรวมที่จัดซื้อจัด

จ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

วันที่(PO) เลขที่(PO)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ลําดับที่ เลขที่รับพัสดุ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/เลขประจําตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ หลักสูตร/หน่วยงาน คณะ ชื่อรายการ



 จํานวนเงินรวมที่จัดซื้อจัด

จ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

วันที่(PO) เลขที่(PO)

ลําดับที่ เลขที่รับพัสดุ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/เลขประจําตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ หลักสูตร/หน่วยงาน คณะ ชื่อรายการ

ประจําเดือน มกราคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ 3 18,267.00

1 20 '0105535056498 บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดํา เดือนตุลาคม 2564 2,996.00 25-ต.ค.-64 3020031625 1

20 '0105535056498 บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดํา เดือนพฤศจิกายน 2564 2,996.00 25-ต.ค.-64 3020031625 1

2 78 '0994000158378 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ จ้างบริการวิชาการ 20,430.00 16-พ.ย.-64 3020031710 1

3 136 '1102000276251 ร้าน วิเชษฐ์ เปเปอร์ เซอร์วิส วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,063.00 7-ธ.ค.-64 3020031743 2

136 '1102000276251 ร้าน วิเชษฐ์ เปเปอร์ เซอร์วิส วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 225 7-ธ.ค.-64 3020031743 2

136 '1102000276251 ร้าน วิเชษฐ์ เปเปอร์ เซอร์วิส วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,084.00 7-ธ.ค.-64 3020031743 2

136 '1102000276251 ร้าน วิเชษฐ์ เปเปอร์ เซอร์วิส วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 207 7-ธ.ค.-64 3020031743 2

4 137 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จํากัด วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 5,490.00 8-ธ.ค.-64 3020031742 1

5 165 '0125548005200 บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยา

ภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 64,000.00 3-ธ.ค.-64 3020031663 1

6 167 ' บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3,852.00 23-ธ.ค.-64 3020031716 1

7 172 '0994000158378 หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ จ้างบริการวิชาการ 0 X - 5

8 178 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,996.00 15-ธ.ค.-64 3020031698 1

9 179 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,173.00 16-ธ.ค.-64 3020031697 1

10 180 '0105524010432 บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,872.50 15-ธ.ค.-64 3020031696 1

11 185 '0105559095647 บริษัท เอนซมาร์ท ไบโอเทค จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,800.00 14-ธ.ค.-64 3020031655 1

12 186 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 8,538.60 20-ธ.ค.-64 3020031714 1

13 191 '0125540004433 บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 5,136.00 21-ธ.ค.-64 3020031744 1

14 192 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จํากดั

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 24,503.00 23-ธ.ค.-64 3020031727 1

15 193 ' บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,494.00 23-ธ.ค.-64 3020031726 1

16 194 '0125548005200 บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลกัสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3,916.20 23-ธ.ค.-64 3020031725 1

17 196 '012553800298 บริษัท ฟินิกส์ ไซแอนติฟิค จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 33,705.00 24-ธ.ค.-64 3020031713 1

18 199 '3120100352200 นายเทอดศักดิ์ เทพอภิชัยกุล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาบริการรถตู้ 3,500.00 24-ธ.ค.-64 3020031699 2

19 200 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9,148.50 24-ธ.ค.-64 3020031728 1

20 202 '0105552060180 บริษัท คลาริตัส จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยา

ภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,754.80 24-ธ.ค.-64 3020031719 1

21 203 '0105532058015 บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิค มาร์เก็ตติ้ง จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยา

ภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3,852.00 24-ธ.ค.-64 3020031720 1

22 207 '0135551000418 บริษัท ไบโอดีไซน์ จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยา

ภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 27,777.20 24-ธ.ค.-64 3020031722 1

207 '0105561120823 บริษัท วีเทค อินโนเวชั่น จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยา

ภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9,416.00 24-ธ.ค.-64 3020031721 1

23 211 '0103521024414 หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยา

ภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 41,195.00 28-ธ.ค.-64 3020031723 1
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24 213 '0125548005200 บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยา

ภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 79,380.00 24-ธ.ค.-64 3020031724 1

25 215 '0105528024811 บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,301.40 24-ธ.ค.-64 3020031712 1

26 216 '0125548005200 บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3,424.00 24-ธ.ค.-64 3020031711 1

27 219 ' บริษัท เอ.ซี.เอส.ซีนอน จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,605.00 4-ม.ค.-65 3020031715 1

28 715 '0105535041822 บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสตูรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,486.00 9-มิ.ย.-64 3020031227 1

29 792 '0105522000669 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21,398.93 11-ส.ค.-64 3020031331 1

30 204 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยา

ภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 8,185.50 24-ธ.ค.-64 3020031732 1

ประจําเดือน มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ 30 418,901.63

1 18 '0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีว

การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ธันวาคม 2564 5,940.00 18-ม.ค.-65 3020031731 1

18 '0245547000297 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีว

การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตุลาคม 2564 5,940.00 18-ม.ค.-65 3020031731 1

18 '0245547000297 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีว

การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พฤศจิกายน 2564 5,940.00 18-ม.ค.-65 3020031731 1

2 58 '0745552000718 บริษัท สมาร์ทโฮมเฟอร์นิเจอร์ จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรน้ํา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซื้อเก้าอี้สํานักงาน 1,790.00 30-ธ.ค.-64 3020031680 2

3 68 '0994000158378 มหาวิทยาลัยมหิดล

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่

อุปทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซื้อเสื้อโปโล หลักสูตรฯ 31,760.00 20-ม.ค.-65 3020031737 1

68 '0994000158378 มหาวิทยาลัยมหิดล

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่

อุปทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซื้อเสื้อโปโล หลักสูตรฯ 2,640.00 20-ม.ค.-65 3020031737 1

4 84 '0105553144131 บริษัท คูคาเฟ่ จํากัด

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่

อุปทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ้างจัดทําริสแบนด์ 2,996.00 20-ม.ค.-65 3020031738 1

84 '0105553144131 บริษัท คูคาเฟ่ จํากัด

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่

อุปทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ้างจัดทําริสแบนด์ 2,996.00 20-ม.ค.-65 3020031738 1

5 92 '3900100076374 ร้าน บุญกุศล พวงหรีด เดลิเวอรี่

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซื้อพวงหรีด 1,000.00 20-ม.ค.-65 3020031739 2

6 96 '0107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ํา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,067.00 5-ม.ค.-65 3020031684 2

7 97 '0105553133806 บริษัท เอ็นที สเตบิไลเซชั่น จํากัด

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ํา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ้างบริการตรวจเช็คและเติมน้ํายาเครื่องปรับอากาศ 1,284.00 5-ม.ค.-65 3020031685 2

8 360 '0105560053251 บริษัท วัน สต๊อป บิวดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ํา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

จ้างงานก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (งวดที่

 1) 239,900.00 24-ส.ค.-64 4020000110 4

ประจําเดือน มกราคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 303,253.00

1 384 '1209700213249 น.ส. วรรณวิภา ธงศรี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงาน

ยุติธรรมและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ้างเหมาจ่ายการวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนข้อมูล 10,000.00 X - 5

ประจําเดือน มกราคม 2565 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 10,000.00

1 75 '3360100955713 นาย สมศักดิ์ ไขชัยภูมิ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ เช่ารถตู้ 9,000.00 X - 5

75 '3101501487063 ร้าน รัตนชัย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ค่าจัดทําเอกสาร(ค่าถ่ายเอกสาร) 584.64 X - 5

75 '3300600141987 นาย ศักรพงศ์ พิมพ์ทองหลาง สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ เช่ารถตู้ 9,000.00 X - 5

2 88 '0103552005268 หจก. จี เอ็ม พี คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการ

ระบาดทางการสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซื้อโทรทัศน์ LEDพร้อมขาตั้ง 26,108.00 19-ม.ค.-65 3020031735 1

6 102 '0105532058015 บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ้ง จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ วัสดุวิทยาศาสตร์ 6,901.50 12-ม.ค.-65 3020031730 1
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4 105 '0105545123988 บริษัท โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการ

ระบาดทางการสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ วัสดุวิทยาศาสตร์ 1,819.00 5-ม.ค.-65 3020031688 1

5 106 '0105545123988 บริษัท โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการ

ระบาดทางการสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ วัสดุวิทยาศาสตร์ 11,545.30 5-ม.ค.-65 3020031689 1

6 125 '3100602755216 นางสาว มลธิรา หิรัญภากร ส.ด. สาขา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ้างจัดทําวิดีทัศน์ 15,000.00 12-ม.ค.-65 3020031703 2

ประจําเดือน มกราคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 79,958.44

1 47 ' บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตร

นานาชาติ) โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,605.00 14-ธ.ค.-65 3020031693 1

2 54 ' บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตร

นานาชาติ) โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 5,553.30 14-ธ.ค.-64 3020031695 1

3 62 ' บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตร

นานาชาติ) โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3,563.10 21-ธ.ค.-64 3020031717 1

ประจําเดือน มกราคม 2565 โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 3 10,721.40

1 15 '0107537000882 ธนาคารกรุงไทย งานทรัพยากรบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย ค่าน้ํามันรถยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2564 11,130.00 24-ธ.ค.-64 3020031413 4

2 54 '0107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) งานทรัพยากรบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อของที่ระลึกผู้ร่วมกิจกรรมเกมส์ งานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2565 1,154.00 20-ม.ค.-65 3020031740 1

54 '0107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) งานทรัพยากรบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อของที่ระลึกผู้ร่วมกิจกรรมเกมส์ งานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2565 2,665.00 20-ม.ค.-65 3020031740 1

54 '3120100152507 นางสาวประสาน เจริญเอม งานทรัพยากรบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อของที่ระลึกผู้ร่วมกิจกรรมเกมส์ งานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2565 2,856.00 20-ม.ค.-65 3020031740 1

3 55 '0135544005281 บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จํากัด งานทรัพยากรบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อของขวัญจับฉลาก งานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2565 2,880.00 X - 5

55 '0107544000043 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด งานทรัพยากรบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อของขวัญจับฉลาก งานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2565 8,657.00 X - 5

55 '0107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) งานทรัพยากรบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อของขวัญจับฉลาก งานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2565 7,425.00 X - 5

55 '3120100152507 นางสาวประสาน เจริญเอม งานทรัพยากรบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อของขวัญจับฉลาก งานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2565 380 X - 5

55 '0107562000149 บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จํากัด (มหาชน) งานทรัพยากรบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อของขวัญจับฉลาก งานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2565 3,379.00 X - 5

4 59 '0107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) งานทรัพยากรบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อข้าวสารอาหารแห้ง ทําบุญตักบาตรปีใหม่ ประจําปี 2565 2,548.00 30-ธ.ค.-64 3020031682 1

ประจําเดือน มกราคม 2565 งานทรัพยากรบุคคล 4 43,074.00

5 8 '0105557083919 บริษัท หยดทิพย์ ไอ วอเตอร์ จํากัด งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

ค่าน้ําดื่ม พื้นที่ให้บริการคณะทันตแพทยศาสตร์ เดือน

ธันวาคม 2564 85.6 13-ม.ค.-65 3020031410 1

ประจําเดือน มกราคม 2565 งานบริการการศึกษา 1 85.60

6 10 '0994000158378 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย ค่าน้ําดื่ม อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เดือนธันวาคม 2564 690 13-ม.ค.-65 - 1

7 14 '0994000164882

สํานักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหาร

ผ่านศึก ในพระบรมราชูปถมัภ์ งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย ค่าบริการรักษาความปลอดภัย เดือนตุลาคม 2564 84,120.00 24-ธ.ค.-64 4020000112 4

8 14 '0994000164882

สํานักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหาร

ผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย ค่าบริการรักษาความปลอดภัย เดือนพฤศจิกายน 2564 84,120.00 24-ธ.ค.-64 4020000112 4

9 14 '0994000164882

สํานักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหาร

ผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย ค่าบริการรักษาความปลอดภัย เดือนธันวาคม 2564 84,120.00 10-ม.ค.-65 4020000112 4

10 16 '0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 11 เครื่อง เดือนธันวาคม 2564 15,905.66 18-ม.ค.-65 3020031409 4

11 58 ' แสงอุทัย จําหน่ายสติ๊กเกอร์ งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดเสาที่จอดรถ 320 30-ธ.ค.-64 3020031681 2

ประจําเดือน มกราคม 2565 งานบริหารทั่วไป 6 269,275.66

12 65 ' ร้าน ว่องเจริญ งานพัสดุ บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวคงคลัง 6 รายการ 6,318.00 20-ม.ค.-65 3020031707 1

13 67 '3102100594200 ร้าน เลิศทวีกิจ งานพัสดุ บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อวัสดุสํานักงานคงคลัง 12 รายการ 23,796.80 20-ม.ค.-65 3020031708 1

ประจําเดือน มกราคม 2565 งานพัสดุ 2 30,114.80

14 61 '0105517005330 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด สาขาศาลายา สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อกระเช้าปีใหม่ (อาหารแห้ง) 12 กระเช้า 4,497.50 4-ม.ค.-65 3020031683 1

61 '0105517005330 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด สาขาศาลายา สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อกระเช้าปีใหม่ (อาหารแห้ง) 12 กระเช้า 8,244.50 4-ม.ค.-65 3020031683 1

61 '0105535134278 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อกระเช้าปีใหม่ (อาหารแห้ง) 12 กระเช้า 1,398.00 4-ม.ค.-65 3020031683 1

ประจําเดือน มกราคม 2565 สํานักงานคณบดี 1 14,140.00



 จํานวนเงินรวมที่จัดซื้อจัด

จ้าง

เอกสารอ้างอิง เหตุผลสนับสนุน

วันที่(PO) เลขที่(PO)

ลําดับที่ เลขที่รับพัสดุ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/เลขประจําตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ หลักสูตร/หน่วยงาน คณะ ชื่อรายการ

ประจําเดือน มกราคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย 14 356,690.06

1 56 'IE9692928F บริษัท เฟสบุ๊ค

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ วิทยาลัยราชสุดา จ้างบริการกระตุ้นโพส เดือน พฤศจิกายน 2564 177.87 17-ธ.ค.-64 3020031630 1

2 139 'IE9692928F บริษัท เฟสบุ๊ค

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ วิทยาลัยราชสุดา จ้างบริการกระตุ้นโพส เดือน กันยายน 2564 146.9 10-ก.พ.-64 3020030247 1

ประจําเดือน มกราคม 2565 วิทยาลัยราชสุดา 2 324.77

1 45 '0105546001711 บริษัท นิวตรอน การประมูล จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ซื้ออุปกรณ์จ่ายไฟสําหรับคอมพิวเตอร์ PC จํานวน 1 ชุด 2,350.00 28-ธ.ค.-64 3020031676 1

ประจําเดือน มกราคม 2565 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 1 2,350.00

1 91 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,535.90 30-ธ.ค.-64 3020031679 1

2 93 '1849808864563 ร้าน ขายยาบัณฑิตเภสัช

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับ

โมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ซื้อชุดตรวจแอนติเจน เทสท์ คิท Antigen test kit (ATK) 7,000.00 5-ม.ค.-65 3020031686 2

ประจําเดือน มกราคม 2565 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 2 9,535.90

1 23 '0107559000150 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ธันวาคม 2564 807.46 17-พ.ย.-64 3020031507 1

ประจําเดือน มกราคม 2565 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 1 807.46

1 85 '3460700080091 นาย ณัฐพงศ์ สิมเหล็ก

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการ

เพื่ออาหารปลอดภัย สถาบันโภชนาการ เช่ารถตู้พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง 3,000.00 X - 5

85 '3610500142849 นาย เจตน์ กลายสุข

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการ

เพื่ออาหารปลอดภัย สถาบันโภชนาการ เช่ารถตู้พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง 3,000.00 X - 5

2 86 '3102002321748 นาย ธนาวุฒิ โอภาสธนธร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการ

เพื่ออาหารปลอดภัย สถาบันโภชนาการ เช่ารถตู้พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิงไป-กลับ 3,000.00 X - 5

86 '5309900006770 นาย ธวัชชัย พรมนัส

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการ

เพื่ออาหารปลอดภัย สถาบันโภชนาการ เช่ารถตู้พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิงไป-กลับ 3,000.00 X - 5

86 '1709901265381 น.ส. ดลพร คล้อยสวาท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการ

เพื่ออาหารปลอดภัย สถาบันโภชนาการ ซื้อของที่ระลึก 2,000.00 X - 5

3 99 '0515562000992 บริษัท ยาสี่พี่น้อง จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการ

เพื่ออาหารปลอดภัย สถาบันโภชนาการ ซื้อชุดตรวจโควิด-19 ด้วยน้ําลาย 6,240.00 X - 5

ประจําเดือน มกราคม 2565 สถาบันโภชนาการ 3 20,240.00

1 429 '1809900492537 นาย ปิยวัช ชํานาญกิจ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา 

(หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

จ้างผู้ออกแบบสํารวจสําหรับกลุ่มเป้าหมาย 4 ประเภท ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 10,000.00 X - 5

ประจําเดือน มกราคม 2565 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 1 10,000.00


