
1 89 '0105564063499 บริษัท ไมซิงเกอร์ เอเชีย จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมรำกเทียม 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                              25,466.00 31-มี.ค.-65 3020031978 1

89 '0105564063499 บริษัท ไมซิงเกอร์ เอเชีย จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมรำกเทียม 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                4,468.32 31-มี.ค.-65 3020031978 1

89 '0105564063499 บริษัท ไมซิงเกอร์ เอเชีย จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมรำกเทียม 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                7,421.52 31-มี.ค.-65 3020031978 1

2 182 '0105536112375 บริษัท วี อำร์ พี เด้นท์ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมรำกเทียม 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                4,995.00 31-มี.ค.-65 3020031979 1

3 194 '3101000659546 นำง วัลลภำ ส่ือสุวรรณ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมผู้สูงอำยุ คณะทันตแพทยศำสตร์ เส้ือกำวนืพร้อมปัก                                6,500.00 4-เม.ย.-65 3020031987 1

4 196 ' บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด

ป.บัณฑิตทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก สำขำทันต

แพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ คอมพิวเตอร์แบบพกพำ                              60,990.00 11-มี.ค.-65 3020031901 1

5 197 '0105548092510 บริษัท เค ดับบลิว เอส ซัพพลำย จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมรำกเทียม 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                  133.00 31-มี.ค.-65 3020031980 1

6 207 '0105558071884 บริษัท เดนทัล วิช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมรำกเทียม 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                              10,200.00 31-มี.ค.-65 3020031981 1

ประจ ำเดือน เมษำยน 2565 คณะทันตแพทยศำสตร์ 6 120,173.84

1 171 '0107537000521 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) พย.ม. สำขำ คณะพยำบำลศำสตร์ ซ้ือของท่ีระลึก                                  500.00 6-เม.ย.-65 3020031994 2

ประจ ำเดือน เมษำยน 2565 คณะพยำบำลศำสตร์ 1 500.00

1 97 '0994000176660

มูลนิธิรำมำธิบดี ในพระรำชำอุปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือของท่ีระลึก                                1,598.00 X - 5

2 107 '0103522002155 หจก. วิรัช ออร์ซิเดย์ ฟำร์ม พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือของท่ีระลึก                                  168.00 24-มี.ค.-65 3020031990 2

107 '0103522002155 หจก. วิรัช ออร์ซิเดย์ ฟำร์ม

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่

และผู้สูงอำยุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือของท่ีระลึก                                  166.00 24-มี.ค.-65 3020031990 2

107 '0103522002155 หจก. วิรัช ออร์ซิเดย์ ฟำร์ม

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือของท่ีระลึก                                  166.00 24-มี.ค.-65 3020031990 2

107 '0103522002155 หจก. วิรัช ออร์ซิเดย์ ฟำร์ม

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติชุมชน คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือของท่ีระลึก                                  166.00 24-มี.ค.-65 3020031990 2

107 '0103522002155 หจก. วิรัช ออร์ซิเดย์ ฟำร์ม

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติชุมชน คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือของท่ีระลึก                                  166.00 24-มี.ค.-65 3020031990 2

107 '0103522002155 หจก. วิรัช ออร์ซิเดย์ ฟำร์ม พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือของท่ีระลึก                                  168.00 24-มี.ค.-65 3020031990 2

3 118 '0105549060727 บริษัท เทอร์มินอล โซลูช่ัน จ ำกัด วท.ม. สำขำควำมผิดปกติของกำรส่ือควำมหมำย คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือไมโครโฟนและนำฬิกำจับเวลำ                                3,750.00 18-เม.ย.-65 3020032014 2

118 '- ร้ำน สยำมวอร์ช วท.ม. สำขำควำมผิดปกติของกำรส่ือควำมหมำย คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือไมโครโฟนและนำฬิกำจับเวลำ                                  890.00 18-เม.ย.-65 3020032014 2

ประจ ำเดือน เมษำยน 2565 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 3 7,238.00

1 74 '0107536000315 บม.จ.ธนำคำรกสิกรไทย

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำวิทยำศำสตร์

สุขภำพ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล จ้ำงเหมำโฆษณำ Facebook กุมภำพันธ์ 2565                                4,977.22 8-เม.ย.-65 3020031996 1

74 '0107536000315 บม.จ.ธนำคำรกสิกรไทย

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำวิทยำศำสตร์

สุขภำพ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล จ้ำงเหมำโฆษณำ Facebook มกรำคม 2565                                4,488.27 8-เม.ย.-65 3020031996 1

2 75 '0105545073948 บริษัท ไดแอ็กโนสติค เอเวอร์ไลท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมีและชีววิทยำ

โมเลกุลทำงกำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือสำรเคมี                              26,215.00 12-เม.ย.-65 3020032008 1

3 103 '0105544021804 บริษัท โนเวลชำยน์ จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือชุดตรวจ HEALFO SARS-CoV-2 (น้ ำลำย)                                2,700.00 29-มี.ค.-65 3020031975 2

ประจ ำเดือน เมษำยน 2565 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 3 38,380.49

1 43 ' บริษัท

เภสัชศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชกรรมคลินิก 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือกำรบอกรักฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              20,463.37 16-ธ.ค.-64 3020031675 4

43 ' บริษัท

เภสัชศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชกำร (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือกำรบอกรักฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              20,463.37 16-ธ.ค.-64 3020031675 4

เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดับท่ี เลขท่ีรับพัสดุ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ หลักสูตร/หน่วยงาน คณะ ช่ือรายการ  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้าง

เอกสารอ้างอิง



เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

ล าดับท่ี เลขท่ีรับพัสดุ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ หลักสูตร/หน่วยงาน คณะ ช่ือรายการ  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้าง

เอกสารอ้างอิง

43 ' บริษัท

เภสัชศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชเคมีและ

เภสัชพฤกษเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือกำรบอกรักฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              20,463.37 16-ธ.ค.-64 3020031675 4

43 ' บริษัท ภ.ม. สำขำเภสัชวิทยำและวิทยำศำสตร์ชีวโมเลกุล คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือกำรบอกรักฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              20,463.37 16-ธ.ค.-64 3020031675 4

43 ' บริษัท

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชเคมีและพฤกษเคมี 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือกำรบอกรักฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              20,463.37 16-ธ.ค.-64 3020031675 4

43 ' บริษัท วท.ม. สำขำเภสัชศำสตร์ชีวภำพ คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือกำรบอกรักฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              20,463.37 16-ธ.ค.-64 3020031675 4

43 ' บริษัท ปร.ด. สำขำเภสัชศำสตร์ชีวภำพ คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือกำรบอกรักฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              20,463.37 16-ธ.ค.-64 3020031675 4

43 ' บริษัท

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชศำสตร์สังคม 

เศรษฐศำสตร์และกำรบริหำร (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือกำรบอกรักฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              20,463.37 16-ธ.ค.-64 3020031675 4

43 ' บริษัท

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพฤกษเภสัชภัณฑ์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือกำรบอกรักฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              20,463.37 16-ธ.ค.-64 3020031675 4

43 ' บริษัท

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือกำรบอกรักฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              20,463.37 16-ธ.ค.-64 3020031675 4

43 ' บริษัท ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชกำร (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือกำรบอกรักฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              20,463.37 16-ธ.ค.-64 3020031675 4

43 ' บริษัท

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชเคมีและพฤกษเคมี 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือกำรบอกรักฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              20,463.37 16-ธ.ค.-64 3020031675 4

43 ' บริษัท

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชศำสตร์สังคม 

เศรษฐศำสตร์และกำรบริหำร (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือกำรบอกรักฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              20,463.37 16-ธ.ค.-64 3020031675 4

43 ' บริษัท

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร

และอำหำรเพ่ือสุขภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือกำรบอกรักฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              20,463.37 16-ธ.ค.-64 3020031675 4

43 ' บริษัท

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพฤกษเภสัช

ภัณฑ์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือกำรบอกรักฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              20,463.37 16-ธ.ค.-64 3020031675 4

43 ' บริษัท

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรก ำกับดูแล

เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือกำรบอกรักฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              20,463.37 16-ธ.ค.-64 3020031675 4

2 106 ' บัตรเครดิตซิต้ี พรีเมียร์

เภสัชศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชกรรมคลินิก 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ จ้ำงตีพิมพ์ผลงำนวิจัย                              28,270.88 16-มี.ค.-65 3020031956 2

3 113 '0994000158378 มหำวิทยำลัยมหิดล

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร

และอำหำรเพ่ือสุขภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร                                1,600.00 29-มี.ค.-65 3020032007 2

ประจ ำเดือน เมษำยน 2565 คณะเภสัชศำสตร์ 3 357,284.80

1 111 ' หน่วยพัฒนำธุรกิจ งำนพัธกิจพิเศษ

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร                                1,995.00 23-พ.ย.-65 3020032024 1

2 171 '0105550080574 บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              15,515.00 4-ม.ค.-65 3020031761 1

3 176 '0105547094373 บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                6,099.00 28-ธ.ค.-64 3020032020 1

4 218 '0107545000110 บริษัท บัตรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร                            140,985.04 5-ม.ค.-65 3020031733 2

5 227 '1200100632633 นำงสำวอรณิชำ วิศรุตไพศำล ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงผู้ช่วยวิจัย เดือนมีนำคม 2565                                5,000.00 6-ม.ค.-65 3020031799 1

6 245 ' บริษัท เอ.ซี.เอส.ซีนอน จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,043.70 20-ม.ค.-65 3020032003 1

7 251 '0994000158378 งำนเคร่ืองมือกลำง กองบริหำรงำนวิจัย มหำวิทยำลัยมหิดล ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร                                1,250.00 X - 5

8 253 '0125548005200 บริษัท พริมำ ไซเอ็นติฟิค จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              16,585.00 20-ม.ค.-65 3020031997 1

9 267 '1100400923324 นำงสำวมูรธำ โสตถิปรีดำวงศ์ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงผู้ช่วยวิจัย เดือนมีนำคม 2565                              15,000.00 26-ม.ค.-65 3020031894 1

10 268 '1103700596186 นำงสำวธิติภำ ทศพรวิชัย ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงผู้ช่วยวิจัย เบิกเดือนมี.ค. 2565 (45,000 บำท)                              15,000.00 2-ก.พ.-65 3020031907 1

11 281 '1159900277055 นำงสำวสุวรรณำ พู่กันแกมแก้ว ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงผู้ช่วยวิจัย                              45,000.00 24-ก.พ.-65 3020032019 1
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12 285 '0105546027711 บริษัท ยูนิทีวีเวล จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,605.00 11-ก.พ.-65 3020031998 1

13 294 '0103552013261 หจก. เอ็น.พี.ไซเอ็นซ์ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                7,811.00 14-ก.พ.-65 3020032031 1

294 '0103552013261 หจก. เอ็น.พี.ไซเอ็นซ์ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,247.00 14-ก.พ.-65 3020032031 1

294 '0103552013261 หจก. เอ็น.พี.ไซเอ็นซ์ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                3,103.00 14-ก.พ.-65 3020032031 1

14 295 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,626.40 24-ก.พ.-65 3020032005 1

15 296 '0105529031799 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลำย จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,294.70 14-ก.พ.-65 3020032000 1

16 297 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                6,216.70 14-ก.พ.-65 3020032001 1

17 298 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                3,659.40 24-ก.พ.-65 3020032021 1

18 299 '3180400256502 นำยถวิล แก้วทับทิม

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงเหมำบริกำรเช่ำรถตู้พร้อมเช้ือเพลิง                              13,500.00 18-ก.พ.-65 3020031950 1

19 318 '0105529031799 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลำย จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,540.80 4-มี.ค.-65 3020032030 1

20 319 '0105551110906 บริษัท อำร์ซีไอ แล็บสแกน จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                8,560.00 8-มี.ค.-65 3020032029 1

21 321 ' บริษัท เอ.ซี.เอส.ซีนอน จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                9,180.60 4-มี.ค.-65 3020031999 1

22 327 ' บริษัท เอ.ซี.เอส.ซีนอน จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              77,040.00 8-มี.ค.-65 3020032002 1

23 329 '0105551000817 บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,926.00 14-มี.ค.-65 3020032023 1

24 336 '0115556010373 บริษัท ไทยอินเตอร์แก๊ส แอนด์ เคมิคัล ซัพพลำย จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                  963.00 14-มี.ค.-65 3020031983 1

25 337 '0105543022521 บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,936.08 7-เม.ย.-65 3020032032 1

26 344 '0994000158378 งำนเคร่ืองมือกลำง กองบริหำรงำนวิจัย มหำวิทยำลัยมหิดล ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร ตัดโอน                                1,000.00 X - 5

27 349 '0105551075302 บริษัท หริกุล ซำยเอนซ์ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงเหมำบริกำรแบบสอบเทียบ                              10,453.90 28-มี.ค.-65 3020032028 1

28 363 '0994000165315 องค์กำรเภสัชกรรม

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนิติวิทยำศำสตร์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือชุดตรวจ ATK                                  700.00 8-เม.ย.-65 3020032025 2

ประจ ำเดือน เมษำยน 2565 คณะวิทยำศำสตร์ 28 419,836.32

1 155 '3102201275223 น.ส. นวพร แสงแดง

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยำกรน้ ำ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ้ำงเหมำแปลเอกสำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร                                2,000.00 30-มี.ค.-65 3020031977 2

ประจ ำเดือน เมษำยน 2565 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 1 2,000.00

1 124 '5869990020021 นำงสำว นริศรำ พิณวำนิช

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสุขศึกษำและส่งเสริม

สุขภำพ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงจัดท ำวีดีทัศน์ โครงกำรศึกษำดูงำน                                1,000.00 X - 5

124 '1719800021371 นำย ชัยพร จ ำปำนิล

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสุขศึกษำและส่งเสริม

สุขภำพ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงจัดท ำวีดีทัศน์ โครงกำรศึกษำดูงำน                                1,000.00 X - 5

124 '1840100447601 นำงสำว เกมส์มิกำ ช่วยอยู่

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสุขศึกษำและส่งเสริม

สุขภำพ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงจัดท ำวีดีทัศน์ โครงกำรศึกษำดูงำน                                1,000.00 X - 5

124 '1669700008013 นำย บุญสม เขบัว

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสุขศึกษำและส่งเสริม

สุขภำพ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงจัดท ำวีดีทัศน์ โครงกำรศึกษำดูงำน                                1,000.00 X - 5

124 '1559900081165 นำงสำว พัณณ์ชยำ เพ็งมำวิวัฒน์

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสุขศึกษำและส่งเสริม

สุขภำพ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงจัดท ำวีดีทัศน์ โครงกำรศึกษำดูงำน                                1,000.00 X - 5

2 187 '0105550094681 บริษัท กรุงธนแก๊ส แอนด์ ออยล์ จ ำกัด สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง                                1,000.00 X - 5

3 200 '3101000404041 นำย อนุรักษ์ วนำสันติพงศ์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                              49,000.00 22-เม.ย.-65 3020032037 2



เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

ล าดับท่ี เลขท่ีรับพัสดุ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ หลักสูตร/หน่วยงาน คณะ ช่ือรายการ  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้าง

เอกสารอ้างอิง

4 201 '1760100079051 นำงสำว พชนันท์ ลีลำวิโรจน์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงผู้ช่วยวิจัย                                7,000.00 22-เม.ย.-65 3020032036 2

201 '1103701553634 นำงสำว สำวิตรี เพียรชัยภูมิ

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงผู้ช่วยวิจัย                                7,000.00 22-เม.ย.-65 3020032036 2

5 212 '0107538000347 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ฺปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโรคติดเช้ือและวิทยำกำร

ระบำดทำงกำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุคอมพิวเตอร์                              12,230.10 18-เม.ย.-65 3020032016 1

6 214 '0103525036115 หจก. วอร์ด เมดิก

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโรคติดเช้ือและวิทยำกำร

ระบำดทำงกำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุวิทยำศำสตร์                              10,272.00 22-เม.ย.-65 3020032038 1

ประจ ำเดือน เมษำยน 2565 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 6 91,502.10

1 43 ' บริษัท

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพืช (หลักสูตร

นำนำชำติ) โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือกำรบอกรักฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              20,463.37 16-ธ.ค.-64 3020031675 4

2 101 '0105525003910 บริษัท ไทยวิกตอร่ี จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพืช (หลักสูตร

นำนำชำติ) โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ จ้ำงซ่อมเคร่ืองวัดคอลโรลฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์                              26,750.00 14-มี.ค.-65 3020032006 1

3 103 '1909800984135 นำงสำวนำรีนำถ ไตรสุวรรณ

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพืช (หลักสูตร

นำนำชำติ) โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                6,000.00 9-มี.ค.-65 3020031022 1

ประจ ำเดือน เมษำยน 2565 โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ 3 53,213.37

1 43 ' บริษัท

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรประเมินเทคโนโลยี

ด้ำนสุขภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วมคณะเภสัชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์และ

มนุษยศำสตร์ สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม และบัณฑิต

วิทยำลัย ซ้ือกำรบอกรักฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              20,463.37 16-ธ.ค.-64 3020031675 4

43 ' บริษัท

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรประเมินเทคโนโลยีด้ำน

สุขภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วมคณะเภสัชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์และ

มนุษยศำสตร์ สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม และบัณฑิต

วิทยำลัย ซ้ือกำรบอกรักฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              20,463.37 16-ธ.ค.-64 3020031675 4

ประจ ำเดือน เมษำยน 2565 โครงกำรร่วมคณะเภสัชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์และ

มนุษยศำสตร์ สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม และบัณฑิต

วิทยำลัย

1 40,926.74

1 66 '0723562000123 หจก. เอสพีโอ คอมพิวเตอร์ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือคอมพิวเตอร์และจอ จ ำนวน 45 ชุด                          1,092,555.00 31-มี.ค.-65 4020000115 4

2 106 '0105544071101

บริษัท อินเตอร์เนต โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส โพรวำยเดอร์ 

จ ำกัด งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ บัณฑิตวิทยำลัย เปล่ียน Harddisk Server                              25,145.00 19-เม.ย.-65 3020032026 2

ประจ ำเดือน เมษำยน 2565 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2                                                       1,117,700.00

3 14 '0994000164882

ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย องค์กำรสงเครำะห์ทหำร

ผ่ำนศึก ในพระบรมรำชูปถัมภ์ งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย เดือนมีนำคม 2565                              84,120.00 7-เม.ย.-65 4020000112 4

4 16 '0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 11 เคร่ือง เดือนมีนำคม 2565                              18,018.08 7-เม.ย.-65 3020031409 4

5 95 '3102201217649 นำยอนันต์ สุวิมลเสถียร งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย 3-1022-01217-64-9                                  600.00 5-เม.ย.-65 3020031992 1

6 196 '0135531000714 บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย

จ้ำงบ ำรุงรักษำตู้โทรศัพท์สำขำ งวดท่ี 8 มกรำคม-มีนำคม 

2565                              16,050.00 31-มี.ค.-65 5020000003 4

ประจ ำเดือน เมษำยน 2565 งำนบริหำรท่ัวไป 4                                                         118,788.08

7 96 '0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด งำนแผนและพัฒนำ บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือกระดำษกำร์ดสีขำว A4 180 แกรม จ ำนวน 300 แผ่น                                  354.00 31-มี.ค.-65 3020031982 1

ประจ ำเดือน เมษำยน 2565 งำนแผนและพัฒนำ 1                                                               354.00

ประจ ำเดือน เมษำยน 2565 บัณฑิตวิทยำลัย 7 1,236,842.08

1 56 'IE9692928F บริษัท เฟสบุ๊ค

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน

พิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ จ้ำงบริกำรกระตุ้นโพส เดือน กุมภำพันธ์ 2565                                  320.73 17-ธ.ค.-64 3020031630 1



เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

ล าดับท่ี เลขท่ีรับพัสดุ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ หลักสูตร/หน่วยงาน คณะ ช่ือรายการ  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้าง

เอกสารอ้างอิง

ประจ ำเดือน เมษำยน 2565 วิทยำลัยรำชสุดำ 1 320.73

1 106 '0105535041822 บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพันธุศำสตร์ระดับ

โมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,910.40 30-มี.ค.-65 3020031976 1

ประจ ำเดือน เมษำยน 2565 สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล 1 2,910.40

1 148 '0994000145551

บริษัท สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิงเพ่ือกำรสวัสดิกำร 

ยศ.ทร. วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำกำรมนุษย์ สถำบันแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง                                  610.00 X - 5

2 157 '0994000158378 มหำวิทยำลัยมหิดล

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำ

และคุ้มครองเด็ก สถำบันแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว ซ้ือของท่ีระลึก                                  900.00 X - 5

157 '0994000145551

บริษัท สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิงเพ่ือกำรสวัสดิกำร 

ยศ.ทร.

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำ

และคุ้มครองเด็ก สถำบันแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง                                  450.00 X - 5

ประจ ำเดือน เมษำยน 2565 สถำบันแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว 2 1,960.00

2,373,088.87                                            












