
1 77 '0105535041822 บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ำกัด วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                3,852.00 23-พ.ค.-65 3020032133 1

2 159 '0105556031281 บริษัท เซปทิลเลียน จ ำกัด

ประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                              39,690.03 9-มิ.ย.-65 3020032193 1

3 209 'CHE-115.694.943 MDPI

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมรำกเทียม 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ จ้ำงตีพิมพ์ผลงำนวิชำกำร                              85,100.00 31-พ.ค.-65 3020032148 1

4 215 '110400375611 นำย ปฤษฎี กันตธัช วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ จ้ำงผู้ช่วยวิจัย                                9,000.00 23-พ.ค.-65 3020032132 1

5 296 '3729900078151 ร้ำน ไอซี วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมผู้สูงอำยุ คณะทันตแพทยศำสตร์ จ้ำงจัดท ำเอกสำร (ค่ำถ่ำยเอกสำร)                                  407.50 13-มิ.ย.-65 3020032200 1

6 325 'CHE-115.694.943 MDPI

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมรำกเทียม 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ จ้ำงตีพิมพ์ผลงำนวิชำกำร                                  338.21 3-มิ.ย.-65 3020032170 2

7 349 '815055323619 Edanz Inc วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมท่ัวไปข้ันสูง คณะทันตแพทยศำสตร์ จ้ำงตรวจภำษำ                                9,443.07 23-มิ.ย.-65 3020032240 2

8 350 '105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมหัตถกำร คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                5,617.50 24-มิ.ย.-65 3020032245 2

9 351 '0105529031799 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลำย จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมหัตถกำร คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุวิทยำศำสตร์                                7,532.80 23-มิ.ย.-65 3020032241 1

10 362 '3101600642881 นำยวิชัย คัมภีรวุฒิ

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมรำกเทียม 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ จ้ำงวิเครำะห์ข้อมูล                              62,400.00 31-พ.ค.-65 3020031286 1

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565 คณะทันตแพทยศำสตร์ 15 223,381.11

1 174 '5331400010690 สว่ำง ลครศรี

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะพยำบำลศำสตร์ เช่ำรถตู้ (ไป-กลับ)                                2,320.00 X - 5

174 '5331400010690 สว่ำง ลครศรี

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะพยำบำลศำสตร์ เช่ำรถตู้ (ไป-กลับ)                                2,270.00 X - 5

174 '5331400010690 สว่ำง ลครศรี

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะพยำบำลศำสตร์ เช่ำรถตู้ (ไป-กลับ)                                2,350.00 X - 5

2 195 '0105527044567 บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่

และผู้สูงอำยุ คณะพยำบำลศำสตร์ ซ้ือวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              27,161.43 18-พ.ค.-65 3020032102 4

195 '0105527044567 บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก คณะพยำบำลศำสตร์ ซ้ือวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              27,161.43 18-พ.ค.-65 3020032102 4

195 '0105527044567 บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรผดุงครรภ์ คณะพยำบำลศำสตร์ ซ้ือวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              27,161.43 18-พ.ค.-65 3020032102 4

195 '0105527044567 บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด พยำบำลศำสตรดุษฎีบัณฑิต คณะพยำบำลศำสตร์ ซ้ือวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              27,161.43 18-พ.ค.-65 3020032102 4

195 '0105527044567 บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะพยำบำลศำสตร์ ซ้ือวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              27,161.43 18-พ.ค.-65 3020032102 4

195 '0105527044567 บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติชุมชน คณะพยำบำลศำสตร์ ซ้ือวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              27,161.43 18-พ.ค.-65 3020032102 4

195 '0105527044567 บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่

และผู้สูงอำยุ คณะพยำบำลศำสตร์ ซ้ือวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์                              27,161.42 18-พ.ค.-65 3020032102 4

3 212 '0107536000633 บริษัท บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะพยำบำลศำสตร์ ซ้ือของท่ีระลึก                                  442.00 8-มิ.ย.-65 3020032184 2

212 '0107536000633 บริษัท บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะพยำบำลศำสตร์ ซ้ือของท่ีระลึก                                  442.00 8-มิ.ย.-65 3020032184 2

4 213 '5331400010690 สว่ำง ลครศรี

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะพยำบำลศำสตร์ เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                2,400.00 9-มิ.ย.-65 3020032197 2

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565 คณะพยำบำลศำสตร์ 4 200,354.00

1 74 '0107537000882 ธนำคำรกรุงไทย

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรระบำดคลินิก 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือโปรแกรม SATATA Journal                                3,232.44 8-ก.พ.-65 3020032189 1

2 84 '0105536092641 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำของท่ีระลึก                                2,249.00 X - 5

84 '0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำของท่ีระลึก                                  751.00 X - 5

เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 3 เดือน มิถุนายน 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

84 '3301201320480 ร้ำน เปเปอร์ก๊อปป้ี

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำของท่ีระลึก                                2,500.00 X - 5

84 '0994000176660

มูลนิธิรำมำธิบดี ในพระรำชำอุปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำของท่ีระลึก                                4,981.00 X - 5

84 '0994000165315 องค์กำรเภสัชกรรม

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำของท่ีระลึก                                7,000.00 X - 5

84 '3730101263986 ร้ำน นิต้ำก๊อปป้ีเออร์

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำของท่ีระลึก                                  420.00 X - 5

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 2 21,133.44

1 74 '0107536000315 บม.จ.ธนำคำรกสิกรไทย

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำวิทยำศำสตร์

สุขภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล จ้ำงเหมำโฆษณำ Facebook เมษำยน 2565                                5,460.29 8-เม.ย.-65 3020031996 1

74 '0107536000315 บม.จ.ธนำคำรกสิกรไทย

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำวิทยำศำสตร์

สุขภำพ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล จ้ำงเหมำโฆษณำ Facebook พฤษภำคม 2565                                4,309.15 8-เม.ย.-65 3020031996 1

2 77 '0105539082523 บริษัท ยูไนเต็ด บีเมค (ไทย) จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำยอุปกรณ์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

ซ้ือชุดอุปกรณ์วัดแรงแบบบำงส่งสัญญำณแบบไร้สำยพร้อม

ซอฟต์แวร์ จ ำนวน 1 ชุด                            263,500.00 28-มิ.ย.-65 3020031704 4

3 106 '0105547087385 บริษัท ไอพลัส อินโฟเทค จ ำกัด

กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์มหำบัณฑิต และวิทยำศำสตร

มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จ ำนวน 1 รำยกำร                            204,000.00 5-เม.ย.-65 3020031993 4

4 108 '0325560000601 บริษัท คอนด้อม เมเนีย จ ำกัด

กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์มหำบัณฑิต และวิทยำศำสตร

มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือตรวจครรภ์ ปำกกำ พร้อมค่ำขนส่ง                                2,050.00 3-มิ.ย.-65 3020032172 1

5 111 '0105528024811 บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์กำรแพทย์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือสำรเคมีและวัสดุวิทยำศำสตร์                                5,210.90 14-มิ.ย.-65 3020032207 1

6 112 '0105529031799 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลำย จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์กำรแพทย์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือสำรเคมี                                3,659.40 14-มิ.ย.-65 3020032208 1

7 114 '0105528025566 บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมีและชีววิทยำ

โมเลกุลทำงกำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือสำรเคมี                              19,046.00 19-พ.ค.-65 3020032109 1

8 115 '0105528024811 บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมีและชีววิทยำ

โมเลกุลทำงกำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือสำรเคมี                              24,481.60 16-มิ.ย.-65 3020032220 1

9 120 '0745557000031 บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำยอุปกรณ์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือตู้เส้ือผ้ำ 2 บำนเล่ือนทึบสูง จ ำนวน 1 ใบ                              10,242.04 9-มิ.ย.-65 3020032198 1

10 124 '0105529031799 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลำย จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์กำรแพทย์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือสำรเคมี จ ำนวน 2 รำยกำร                              28,515.50 14-มิ.ย.-65 3020032206 1

11 130 '0105543091744 บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมีและชีววิทยำ

โมเลกุลทำงกำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือสำรเคมี                              12,305.00 16-มิ.ย.-65 3020032221 1

12 132 '0992003017013 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ เอ็นพี.เวิร์ค วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำคลินิก คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล จ้ำงถ่ำยเอกสำร                                  556.00 1-มิ.ย.-65 3020032159 2

132 '0992003017013 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ เอ็นพี.เวิร์ค วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำคลินิก คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล จ้ำงถ่ำยเอกสำร                                2,252.00 1-มิ.ย.-65 3020032159 2

132 '0992003017013 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ เอ็นพี.เวิร์ค วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำคลินิก คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล จ้ำงถ่ำยเอกสำร                                  397.00 1-มิ.ย.-65 3020032159 2

13 135 '0107538000347 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ฺปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำวิทยำศำสตร์

สุขภำพ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (สี)                              34,427.25 21-มิ.ย.-65 3020032233 1

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 13 620,412.13

1 122 '-

หน่วยเคร่ืองมือวิจัยกลำง คณะเภสัชศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหิดล

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร

และอำหำรเพ่ือสุขภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร ตัดโอน                                  200.00 X - 5

2 127 '0135552003259 บริษัท พำวเวอร์เทค เคมีคัล อินดัสทรี  ่จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพฤกษเภสัช

ภัณฑ์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                3,370.50 20-พ.ค.-65 3020032137 1

3 131 '0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพฤกษเภสัช

ภัณฑ์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน                                2,140.00 31-พ.ค.-65 3020032175 2

4 132 '3730101263986 ร้ำน นิต้ำก๊อปป้ีเออร์

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพฤกษเภสัช

ภัณฑ์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ จ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมท ำเล่มวิทยำนิพนธ์                                1,000.00 31-พ.ค.-65 3020032176 2
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5 133 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชกำร (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              13,910.00 10-มิ.ย.-65 3020032209 2

6 134 '0105532058015 บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชกำร (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              11,770.00 10-มิ.ย.-65 3020032216 2

7 136 '0135552003259 บริษัท พำวเวอร์เทค เคมีคัล อินดัสทรี  ่จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพฤกษเภสัช

ภัณฑ์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,728.50 15-มิ.ย.-65 3020032249 1

8 138 '0105528024811 บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร

และอำหำรเพ่ือสุขภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              33,009.50 21-มิ.ย.-65 3020032248 1

9 139 ' หน่วยเคร่ืองมือวิจัยกลำง คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพฤกษเภสัช

ภัณฑ์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร ตัดโอน                                  760.00 X - 5

139 ' หน่วยเคร่ืองมือวิจัยกลำง คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพฤกษเภสัช

ภัณฑ์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร ตัดโอน                                  360.00 X - 5

10 140 ' หน่วยเคร่ืองมือวิจัยกลำง คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพฤกษเภสัช

ภัณฑ์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร ตัดโอน                                  290.00 X - 5

140 ' หน่วยเคร่ืองมือวิจัยกลำง คณะเภสัชศำสตร์ ม.มหิดล

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพฤกษเภสัช

ภัณฑ์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร ตัดโอน                                  360.00 X - 5

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565 คณะเภสัชศำสตร์ 10 69,898.50

1 20 '0105535056498 บริษัท ยูเอฟโอ จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรขำว-ด ำ เดือนเมษำยน 2565                                2,996.00 25-ต.ค.-64 3020031625 1

2 32 '0105535041822 บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,354.00 29-ต.ค.-64 3020031502 1

3 116 '0105548038205 บริษัท ศรีไพบูลย์ อิเล็คทริก จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือตู้เย็น                              25,590.00 5-ม.ค.-65 3020032149 1

4 132 ' หน่วยพัฒนำธุรกิจ งำนพัธกิจพิเศษ

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร                                7,200.00 25-พ.ย.-64 3020032167 1

5 144 ' หน่วยพัฒนำธุรกิจ งำนพัธกิจพิเศษ

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร                                7,980.00 30-พ.ย.-64 3020032166 1

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

7 372 '0105539069311 บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงเหมำบริกำรโปรแกรมส ำหรับเขียนฯ                                  530.54 18-เม.ย.-65 3020032165 1

8 380 '0105534109075 บริษัท อินฟอร์เจน ดำต้ำ ซิสเท็ม จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              99,938.00 19-พ.ค.-65 3020032214 1

9 381 ' บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              46,866.00 11-พ.ค.-65 3020032250 1

10 385 '0105556040621 บริษัท โนมูระ สยำม อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสรีรวิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุสัตว์ทดลองพร้อมค่ำบริกำร                              25,249.00 27-เม.ย.-65 3020032190 1

11 386 '1104200071913 นำยชำญ ศรีเจริญ วท.ม. สำขำวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงผู้ดูแลเว็ปไซต์ฯ เดือนเมษำยน 2565                                6,000.00 27-เม.ย.-65 3020032194 1

386 '1219900707199 นำยพงศ์พันธ์ุ ไพโรจน์ วท.ม. สำขำวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงผู้ดูแลเว็ปไซต์ฯ เดือนเมษำยน 2565                                6,000.00 27-เม.ย.-65 3020032194 1

12 392 '0105545123988 บริษัท โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,996.00 5-พ.ค.-65 3020032223 1

13 393 '0105555020499 บริษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                4,280.00 29-เม.ย.-65 3020032174 1

14 394 '0105535041822 บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                4,280.00 29-เม.ย.-65 3020032182 1

15 395 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,352.69 10-พ.ค.-65 3020032183 1

16 396 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,719.70 29-เม.ย.-65 3020032185 1

17 397 '0105558007370 บริษัท สมำร์ท ไซเอนซ์ จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,650.26 5-พ.ค.-65 3020032188 1

18 399 '0105558007370 บริษัท สมำร์ท ไซเอนซ์ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                  834.60 29-เม.ย.-65 3020032150 1

19 401 ' บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,872.50 11-พ.ค.-65 3020032187 1



เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

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

จ้าง

เอกสารอ้างอิง

20 410 '0105535041822 บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              34,775.00 17-พ.ค.-65 3020032152 1

21 411 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                5,350.00 17-พ.ค.-65 3020032180 1

22 412 '0105528025566 บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                4,922.00 17-พ.ค.-65 3020032181 1

23 413 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                8,495.80 17-พ.ค.-65 3020032192 1

24 414 '0125548005200 บริษัท พริมำ ไซเอ็นติฟิค จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                9,093.93 17-พ.ค.-65 3020032177 1

414 '0125548005200 บริษัท พริมำ ไซเอ็นติฟิค จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              22,256.00 17-พ.ค.-65 3020032177 1

25 416 '0105558007370 บริษัท สมำร์ท ไซเอนซ์ จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,937.15 17-พ.ค.-65 3020032179 1

26 417 '0105554033104 บริษัท โมเดิร์นโปร เอสเตท แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์พร้อมค่ำบริกำร                                  920.20 17-พ.ค.-65 3020032217 1

27 419 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสรีรวิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                3,670.10 19-พ.ค.-65 3020032212 1

28 423 '

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร ตัดโอน                                4,000.00 X - 5

29 425 '0123550029976 หจก. รุ่งบุรี เฟอร์นิเจอร์ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำห้องปฏิบัติกำร B309                              71,797.00 19-พ.ค.-65 3020032164 1

30 426 '0105555020499 บริษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                8,560.00 19-พ.ค.-65 3020032151 1

31 433 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              19,206.50 31-พ.ค.-65 3020032225 1

32 434 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              28,890.00 31-พ.ค.-65 3020032211 1

33 434 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                7,383.00 31-พ.ค.-65 3020032211 1

434 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                7,383.00 31-พ.ค.-65 3020032211 1

34 436 ' บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                5,758.74 2-มิ.ย.-65 3020032215 1

35 439 '0105500001158 บริษัท เซ็นทรัลเทรดด้ิง จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสรีรวิทยำกำรออกก ำลัง

กำย (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงซ่อมเคร่ืองวัดองค์ประกอบของร่ำงกำย                              36,400.00 2-มิ.ย.-65 3020032191 2

36 440 '0105556040621 บริษัท โนมูระ สยำม อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสรีรวิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุสัตว์ทดรอง                              10,549.00 6-มิ.ย.-65 3020032210 1

440 '0105556040621 บริษัท โนมูระ สยำม อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสรีรวิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุสัตว์ทดลองพร้อมค่ำบริกำร                              10,549.00 6-มิ.ย.-65 3020032203 1

37 446 '0105535108986 บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              26,964.00 2-มิ.ย.-65 3020032213 1

38 447 '0125548005200 บริษัท พริมำ ไซเอ็นติฟิค จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              16,050.00 10-มิ.ย.-65 3020032224 1

39 454 '-

ภำควิชำพยำธิชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหิดล

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสรีรวิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร ตัดโอน                              23,400.00 X - 5

40 457 '-

ภำควิชำพยำธิชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหิดล

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสรีรวิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร ตัดโอน                              23,400.00 X - 5

41 459 '0105557027075 บริษัท ซำยน์ไบร์ท จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                3,210.00 17-มิ.ย.-65 3020032244 1



เหตุผลสนับสนุน
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จ้าง

เอกสารอ้างอิง

42 461 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์และชีววิทยำ

โครงสร้ำง (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              28,809.75 17-มิ.ย.-65 3020032243 1

43 465 '3100502590681 ร้ำน ธนพลเซ็นเตอร์ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงท ำเล่มวิทยำนิพนธ์                                1,370.00 20-มิ.ย.-65 3020032242 1

44 468 '0107536000102 ธนำคำรไทยพำณิชย์ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำรตีพิมพ์เอกสำร                              58,411.98 22-มิ.ย.-65 3020032246 2

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565 คณะวิทยำศำสตร์ 44 739,201.44

1 10 '0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศ คณะวิศวกรรมศำสตร์ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร พฤษภำคม 2565                                9,462.25 7-ต.ค.-64 3020031405 4

2 20 '0107536000102 ธนำคำรไทยพำณิชย์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศ คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ้ำงเหมำโฆษณำ Google พฤษภำคม 2565                                6,000.00 17-พ.ย.-64 3020031506 1

3 214 '0105554096467 บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลำย จ ำกัด

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรน้ ำ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                8,882.07 9-มิ.ย.-65 3020032196 2

4 217 '3100201767540 บริกำรงำนไปรษณีย์พระรำม 5

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยำกรน้ ำ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ้ำงเหมำจัดส่งไปรษรีย์ภำยในประเทศ                                6,267.00 9-มิ.ย.-65 3020032195 2

5 218 '0994000158378

หลักสูตร ปร.ด. สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยำกรน้ ำ (นำนำชำติ)

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยำกรน้ ำ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ้ำงเหมำเก็บข้อมูล                              44,000.00 13-มิ.ย.-65 3020032199 2

6 219 '0994000158378

หลักสูตร ปร.ด. สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยำกรน้ ำ (นำนำชำติ)

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยำกรน้ ำ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ้ำงเหมำวิเครำะห์ตัวอย่ำงน้ ำเสีย                              18,510.64 13-มิ.ย.-65 3020032201 2

7 220 '0994000158378

หลักสูตร ปร.ด. สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยำกรน้ ำ (นำนำชำติ)

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยำกรน้ ำ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ้ำงเหมำพำหนะรับจ้ำงเพ่ือเก็บข้อมูล                                5,090.00 13-มิ.ย.-65 3020032202 2

8 224 '0105553084261 บริษัท ฟรีดอม แอนด์ ดอน จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และ

วิศวกรรม (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์ ซ้ือพวงหรีด                                2,000.00 16-มิ.ย.-65 3020032218 2

9 231 '0994000158378 งำนเคร่ืองมือกลำง กองบริหำรงำนวิจัย มหำวิทยำลัยมหิดล

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรน้ ำ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ้ำงบริกำรใช้เคร่ืองมือ ณ งำนเคร่ืองมือกลำง                                1,860.00 X - 5

10 232 '0994000158378 งำนเคร่ืองมือกลำง กองบริหำรงำนวิจัย มหำวิทยำลัยมหิดล

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยำกรน้ ำ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์

จ้ำงค่ำบริกำรใช้เคร่ืองมือ ณ งำนเคร่ืองมือกลำง 

มหำวิทยำลัยมหิดล                                1,560.00 X - 5

11 360 '0105560053251 บริษัท วัน สต๊อป บิวด้ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรน้ ำ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์

จ้ำงงำนก่อสร้ำงปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรน้ ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ (งวดท่ี

 3)                            599,750.00 5-ต.ค.-64 4020000110 4

360 '0105560053251 บริษัท วัน สต๊อป บิวด้ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรน้ ำ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์

จ้ำงงำนก่อสร้ำงปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรน้ ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ (งวดท่ี

 4)                            450,500.00 5-ต.ค.-64 4020000110 4

360 '0105560053251 บริษัท วัน สต๊อป บิวด้ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรน้ ำ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์

จ้ำงงำนก่อสร้ำงปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรน้ ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ (งวดท่ี

 4)                            149,250.00 5-ต.ค.-64 4020000110 4

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 11 1,303,131.96

1 13 '0107537000521 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุอุปกรณ์                                1,180.00 X - 5

13 '0994000158378 มหำวิทยำลัยมหิดล สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุของท่ีระลึก                                1,000.00 X - 5

13 '0735561003716 บริษัท รุ่งเรือง ปิโตร จ ำกัด สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้                                4,000.00 X - 5

13 '0735561003716 บริษัท รุ่งเรือง ปิโตร จ ำกัด สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง                                1,480.00 X - 5

13 '1103100440780 นำงสำว ฐิติพร อรุณวิจิตร สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุอุปกรณ์                                1,340.00 X - 5

13 '3200601060094 นำงสำว สมพร สมแพง สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงจัดท ำเอกสำร (ค่ำถ่ำยเอกสำร)                                  210.00 X - 5

13 '3200601060094 นำงสำว สมพร สมแพง สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงจัดท ำเอกสำร (ค่ำถ่ำยเอกสำร)                                  320.00 X - 5

13 '3200601060094 นำงสำว สมพร สมแพง สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุอุปกรณ์                                  600.00 X - 5

13 '0765534000132 บริษัท สหไทยดีพำร์ทเม้นท์สโตร์กรุ๊ป จ ำกัด สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงจัดท ำเอกสำร (ค่ำถ่ำยเอกสำร)                                  402.00 X - 5

2 97 '5700100032995 นำง นิตยำ โพธ์ิพืช

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติชุมชน คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุของท่ีระลึก                                1,800.00 21-มิ.ย.-65 3020032229 1
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3 98 '1409600031384 นำย ณฐพบ เพิกอำภรณ์

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติชุมชน คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                              19,600.00 20-พ.ค.-65 3020032122 1

98 '1409600031384 นำย ณฐพบ เพิกอำภรณ์

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติชุมชน คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                5,600.00 20-พ.ค.-65 3020032122 1

4 101 '0103527012159 หจก. คอมมอนกรุ๊พ

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโรคติดเช้ือและวิทยำกำร

ระบำดทำงกำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุวิทยำศำสตร์                                5,660.30 22-มิ.ย.-65 3020032234 1

5 236 '0994000158378 มหำวิทยำลัยมหิดล

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโรคติดเช้ือและวิทยำกำร

ระบำดทำงกำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ซ้ือของท่ีระลึก                                1,000.00 27-พ.ค.-65 3020032144 1

6 237 '0107544000108 บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโรคติดเช้ือและวิทยำกำร

ระบำดทำงกำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง                                  550.00 21-พ.ค.-65 3020032128 1

237 '0107544000108 บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโรคติดเช้ือและวิทยำกำร

ระบำดทำงกำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง                                  590.00 21-พ.ค.-65 3020032128 1

237 '0763527000252 หจก. เฮงปิโตรเล่ียมบริกำร

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโรคติดเช้ือและวิทยำกำร

ระบำดทำงกำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง                                1,000.00 21-พ.ค.-65 3020032128 1

237 '0763527000252 หจก. เฮงปิโตรเล่ียมบริกำร

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโรคติดเช้ือและวิทยำกำร

ระบำดทำงกำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง                                1,000.00 21-พ.ค.-65 3020032128 1

7 238 '3120101264546 นำย กฤษดำ สุดสงวน

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโรคติดเช้ือและวิทยำกำร

ระบำดทำงกำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                3,600.00 20-พ.ค.-65 3020032123 1

238 '3130300403155 นำย มนัส อัศวภูมิ

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโรคติดเช้ือและวิทยำกำร

ระบำดทำงกำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                3,600.00 20-พ.ค.-65 3020032123 1

8 239 '3101501487063 ร้ำน รัตนชัย

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโรคติดเช้ือและวิทยำกำร

ระบำดทำงกำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงจัดท ำเอกสำร (ค่ำถ่ำยเอกสำร)                                  499.68 2-มิ.ย.-65 3020032162 1

9 259 '3120101264546 นำย กฤษดำ สุดสงวน วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                2,180.00 X - 5

10 272 '0105535134278 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  276.00 1-มิ.ย.-65 3020032160 2

272 '0107542000011 บริษัท CP ALL,7-Eleven วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                    48.00 1-มิ.ย.-65 3020032160 2

11 273 '0105535134278 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                    90.00 1-มิ.ย.-65 3020032161 2

273 '0105535134278 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  183.50 1-มิ.ย.-65 3020032161 2

273 '0105535134278 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  183.50 1-มิ.ย.-65 3020032161 2

273 '0105544029104 บริษัท ทินกรเคมีคอล แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  632.40 1-มิ.ย.-65 3020032161 2

273 ' ร้ำน พี.บี.ฟำร์มำซี วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  490.00 1-มิ.ย.-65 3020032161 2

12 275 '0107536000633 บริษัท บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  135.00 3-มิ.ย.-65 3020032171 2

275 ' ร้ำน ตวงทอง วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                    92.00 3-มิ.ย.-65 3020032171 2

275 '010055150004549 บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มำร์เก็ต จ ำกัด วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                    71.00 3-มิ.ย.-65 3020032171 2

13 277 '0835538001396 บริษัท วัฒนำ คอมพิวเตอร์ (โอเอ เวอร์คซอพ) จ ำกัด วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุคอมพิวเตอร์                                  475.00 3-มิ.ย.-65 3020032169 2

14 278 '0105535134278 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  315.50 3-มิ.ย.-65 3020032168 2

278 '0105535134278 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ำกัด วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  132.00 3-มิ.ย.-65 3020032168 2

278 '010055150004549 บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มำร์เก็ต จ ำกัด วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  284.50 3-มิ.ย.-65 3020032168 2

278 '0205532002418 บริษัท เบสท์ (พัทยำ) คอร์เนอร์ จ ำกัด วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  190.00 3-มิ.ย.-65 3020032168 2

15 282 '3120200518881 นำย ยุทธศักด์ิ ช้ำงเกิด สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                7,300.00 X - 5

16 297 '3309900813971 นำย พิชัย พงษ์พฤฒิพันธ์ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยส่ิงแวดล้อม คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                3,500.00 24-พ.ค.-65 3020032134 2

17 319 '3101000404041 นำย อนุรักษ์ วนำสันติพงศ์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                              10,500.00 23-มิ.ย.-65 3020032239 1

18 320 '1760100079051 นำงสำว พชนันท์ ลีลำวิโรจน์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงผู้ช่วยวิจัย                                1,500.00 22-มิ.ย.-65 3020032238 1

320 '1103701553634 นำงสำว สำวิตรี เพียรชัยภูมิ

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงผู้ช่วยวิจัย                                1,500.00 22-มิ.ย.-65 3020032238 1



เหตุผลสนับสนุน
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จ้าง

เอกสารอ้างอิง

330 ' ร้ำน พลกำรพิมพ์ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงจัดท ำเอกสำร (ค่ำถ่ำยเอกสำร)                                  543.36 21-มิ.ย.-65 3020032232 1

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 18 85,653.74

1 402 '0125548005200 บริษัท พริมำ ไซเอ็นติฟิค จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์ระดับโมเลกุล 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              12,519.00 10-พ.ค.-65 3020032157 1

2 403 '0105529031799 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลำย จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์ระดับโมเลกุล 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              32,988.10 10-พ.ค.-65 3020032158 1

3 404 '0125548005200 บริษัท พริมำ ไซเอ็นติฟิค จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์ระดับโมเลกุล 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,968.80 10-พ.ค.-65 3020032153 1

4 405 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์ระดับโมเลกุล 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                5,885.00 10-พ.ค.-65 3020032154 1

5 406 '0105532058015 บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์ระดับโมเลกุล 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                4,708.00 10-พ.ค.-65 3020032155 1

6 407 '0105535041822 บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์ระดับโมเลกุล 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              14,605.50 10-พ.ค.-65 3020032156 1

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565 โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน

6 72,674.40

1 133 '0105562077981 บริษัท บริษัท ไทยตรีมิตร จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสุขภำพและกำรพัฒนำท่ี

ย่ังยืน (หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วมสถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน สถำบันวิจัย

ประชำกรและสังคม คณะสำธำรณสุขศำสตร์ คณะ

เวชศำสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศำสตร์ คณะ

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน                            268,677.00 4-มี.ค.-65 3020031881 4

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565 โครงกำรร่วมสถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน สถำบันวิจัย

ประชำกรและสังคม คณะสำธำรณสุขศำสตร์ คณะ

เวชศำสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศำสตร์ คณะ

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย

1 268,677.00

1 8 '0105557083919 บริษัท หยดทิพย์ ไอ วอเตอร์ จ ำกัด งำนบริกำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย

ค่ำน้ ำด่ืม พ้ืนท่ีให้บริกำรคณะทันตแพทยศำสตร์ เดือน

พฤษภำคม 2565                                    85.60 9-มิ.ย.-65 3020031410 1

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565 งำนบริกำรกำรศึกษำ 1                                                                 85.60

2 10 '0994000158378 สถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำน้ ำด่ืม อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย เดือนพฤษภำคม 2565                                  825.00 7-มิ.ย.-65 - 1

3 11 ' บริษัท เอ อำร์ เอส เอลลิเวเตอร์ จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย

จ้ำงบ ำรุงรักษำลิฟต์อำคำรกินจกรรมนักศึกษำ งวดท่ี 2 

กุมภำพันธ์-พฤษภำคม 2565                                9,273.33 1-มิ.ย.-65 3020031407 1

4 14 '0994000164882

ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย องค์กำรสงเครำะห์ทหำร

ผ่ำนศึก ในพระบรมรำชูปถัมภ์ งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย เดือนพฤษภำคม 2565                              84,120.00 1-มิ.ย.-65 4020000112 4
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จ้าง
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5 15 '0107537000882 ธนำคำรกรุงไทย งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำน้ ำมันรถยนต์ เดือนพฤษภำคม 2565                              18,020.10 22-มิ.ย.-65 3020031413 4

15 '0107537000882 ธนำคำรกรุงไทย งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำน้ ำมันรถยนต์ เดือนเมษำยน 2565                                7,420.00 1-มิ.ย.-65 3020031413 4

6 16 '0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 11 เคร่ือง เดือนพฤษภำคม 2565                              27,145.30 1-มิ.ย.-65 3020031409 4

7 119 '0105562162457 บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถำนท่ี วันเฉลิมพระชนมพรรษำ 

สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี วันท่ี 3 มิถุนำยน                                  320.00 2-มิ.ย.-65 3020032163 2

119 ' ร้ำน ธง วันชำติ งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถำนท่ี วันเฉลิมพระชนมพรรษำ 

สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี วันท่ี 3 มิถุนำยน                                1,060.00 2-มิ.ย.-65 3020032163 2

119 '1101400639431 ร้ำน บวรวันชำติ งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถำนท่ี วันเฉลิมพระชนมพรรษำ 

สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี วันท่ี 3 มิถุนำยน                                3,000.00 2-มิ.ย.-65 3020032163 2

8 123 '0735557002646 บริษัท มัลติ อีเล็คทริค จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมระบบโทรศัพท์บริเวณงำนวิเทศ

สัมพันธ์ฯ                                  845.30 14-มิ.ย.-65 3020032205 2

9 128 '0107537000521 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือเคร่ืองด่ืมส ำเร็จรูปแบบซอง                                  466.00 27-มิ.ย.-65 3020032247 2

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565 งำนบริหำรท่ัวไป 8                                                         152,495.03

10 115 '0105554023320 บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูช่ัน จ ำกัด งำนพัสดุ บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์คงคลัง 3 รำยกำร                                2,500.00 27-พ.ค.-65 3020032120 1

11 120 ' บริษัท เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จ ำกัด งำนพัสดุ บัณฑิตวิทยำลัย จ้ำงซ่อม Printer EPSON L6160 S/N: X4EJ000254                                1,904.60 14-มิ.ย.-65 3020032204 1

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565 งำนพัสดุ 2                                                             4,404.60

12 9 '0107536000102 ธนำคำรไทยพำณิชย์ งำนวิเทศสัมพันธ์ ส่ือสำรองค์กรและภำรกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำใช้จ่ำย Social Media เดือนมิถุนำยน 2565                                5,618.44 22-มิ.ย.-65 3020031411 1

13 89 '1120300081763 นำยวิชยุตม์ ขำวละเอียด งำนวิเทศสัมพันธ์ ส่ือสำรองค์กรและภำรกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยำลัย

จ้ำงออกแบบโปรแกรม Virtual FGS and Exhibition งวด

ท่ี 1                              30,000.00 14-มิ.ย.-65 3020031903 1

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565 งำนวิเทศสัมพันธ์ ส่ือสำรองค์กรและภำรกิจพิเศษ 2                                                           35,618.44

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565 บัณฑิตวิทยำลัย 13 192,603.67

1 56 'IE9692928F บริษัท เฟสบุ๊ค

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน

พิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ จ้ำงบริกำรกระตุ้นโพส มีนำคม 2565                                  300.00 17-ธ.ค.-64 3020031630 1

56 'IE9692928F บริษัท เฟสบุ๊ค

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน

พิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ จ้ำงบริกำรกระตุ้นโพส เดือน เมษำยน 2565                                  500.00 17-ธ.ค.-64 3020031630 1

56 'IE9692928F บริษัท เฟสบุ๊ค

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน

พิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ จ้ำงบริกำรกระตุ้นโพส เดือน พฤษภำคม 2565                                  510.34 17-ธ.ค.-64 3020031630 1

2 57 '3500500436843 น.ส. รติรส จันทร์สมดี

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน

พิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ จ้ำงบริกำรจัดท ำ Facebook page คร้ังท่ี 2                                2,500.00 8-มิ.ย.-65 3020032186 1

3 132 '3360100694651 ร้ำน ทัศน์ชะวัน ล้ ำเลิศ

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน

พิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ จ้ำงถ่ำยเอกสำร                                6,000.00 X - 5

4 154 '0994000158378 มหำวิทยำลัยมหิดล

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน

พิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ ซ้ือของท่ีระลึก                                4,000.00 21-มิ.ย.-65 3020032228 1

154 '0735554003471 บริษัท เจเคเอ็ม อชิ จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน

พิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง                                  610.00 21-มิ.ย.-65 3020032228 1

154 '0735554003471 บริษัท เจเคเอ็ม อชิ จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน

พิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง                                  570.00 21-มิ.ย.-65 3020032228 1

154 '3120100818831 นำย จีระศักด์ิ จันทร์แต่งผล

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน

พิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ เช่ำรถตู้                                6,600.00 21-มิ.ย.-65 3020032228 1

154 '3620501137172 นำย นรสิงห์ พิลำวัน

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน

พิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ เช่ำรถตู้                                6,600.00 21-มิ.ย.-65 3020032228 1

154 '3620501137172 นำย นรสิงห์ พิลำวัน

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน

พิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ เช่ำรถตู้                                2,200.00 21-มิ.ย.-65 3020032228 1

154 '0115555015410 บริษัท สยำมสุขสวัสด์ิ จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน

พิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง                                  500.00 21-มิ.ย.-65 3020032228 1
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154 '0994000536755 สวัสดิกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบุรี

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน

พิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง                                1,320.00 21-มิ.ย.-65 3020032228 1

154 '0994000536755 สวัสดิกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบุรี

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน

พิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง                                1,350.00 21-มิ.ย.-65 3020032228 1

5 203 'IE9692928F บริษัท เฟสบุ๊ค

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

คนพิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ จ้ำงบริกำรกระตุ้นโพส เดือน พฤษภำคม 2565                                1,000.00 20-มิ.ย.-65 3020032222 1

6 227 '0994000158378 วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

คนพิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ                                1,000.00 21-มิ.ย.-65 3020032230 2

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565 วิทยำลัยรำชสุดำ 6 35,560.34

1 141 '0994000158378 สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล มหำวิทยำลัยมหิดล

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำประสำทวิทยำศำสตร์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล จ้ำงบริกำรเล่ียงสัตว์ทดลอง มีนำคม 2565                                3,756.00 X - 5

141 '0994000158378 สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล มหำวิทยำลัยมหิดล

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำประสำทวิทยำศำสตร์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล จ้ำงบริกำรเล้ียงสัตว์ทดลอง เมษำยน 2565                                  872.00 X - 5

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565 สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล 1 4,628.00

1 23 '0107559000150 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร พฤษภำคม 2565                                  531.10 17-พ.ย.-64 3020031507 1

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565 สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 1 531.10

1 175 '0107545000110 บริษัท บัตรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำประชำกรศำสตร์ประยุกต์

และกำรวิจัยทำงสังคม (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม จ้ำงประชำสัมพันธ์หลักสูตรผ่ำน Facebook Fanpage                                  802.50 X - 5

2 176 '0107545000110 บริษัท บัตรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำประชำกรและสุขภำพทำง

เพศและอนำมัยเจริญพันธ์ุ (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม จ้ำงประชำสัมพันธ์หลักสูตรผ่ำน Facebook Fanpage                                2,587.22 X - 5

3 182 '0105541008688 บริษัท คอฟฟ่ี คอนเซ็ปต์ รีเทล จ ำกัด ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยประชำกรและสังคม สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม ซ้ือของท่ีระลึก                                4,000.00 X - 5

182 '0105541008688 บริษัท คอฟฟ่ี คอนเซ็ปต์ รีเทล จ ำกัด ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยประชำกรและสังคม สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม ซ้ือของท่ีระลึก                                1,100.00 X - 5

182 '3321001051779 นำย อดุลย์ บุญต้ัง ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยประชำกรและสังคม สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม ซ้ือของท่ีระลึก                                1,200.00 X - 5

182 '3321001051779 นำย อดุลย์ บุญต้ัง ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยประชำกรและสังคม สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม ซ้ือของท่ีระลึก                              10,000.00 X - 5

182 '1101400027231 น.ส. ศิริพร สวัสด์ิสันติสุข ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยประชำกรและสังคม สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม

ซ้ือค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด (วัสดุอุปกรณ์ส ำหรับจัดท ำเล่ม

รำยงำน)                                1,400.00 X - 5

182 '1103000056634 นำย ศิริพงศ์ สวัสด์ิสันติสุข ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยประชำกรและสังคม สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม จ้ำงถอดเทปกำรสัมภำษณ์                                  500.00 X - 5

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565 สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม 3 21,589.72

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565 3,859,430.55                   


