
1 145 '0105546135262 บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมรำกเทียม 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                3,340.01 22-มิ.ย.-65 3020032235 1

2 147 '0105520012376 บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                2,600.00 8-ก.ค.-65 3020032290 1

3 262 '0135549009527 บริษัท โปรโทรนิกส์ จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำทันตชีววัสดุศำสตร์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ ตู้เทียบสี                              17,644.30 22-มิ.ย.-65 3020032236 1

4 289 '0105940000717 บริษัท ฮงฮวด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                   600.00 4-ก.ค.-65 3020032267 1

5 290 '0105531012747 บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                1,605.00 16-มิ.ย.-65 3020032219 1

6 291 '0105516001888 บริษัท วันรัต(หน่ ำเซียน) จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุวิทยำศำสตร์                                1,335.00 22-มิ.ย.-65 3020032237 1

7 298 '0105940000717 บริษัท ฮงฮวด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                7,860.00 24-พ.ค.-65 3020032135 2

8 326 '3650800925482 นำงสำว ฐิรวรรรณ บัวแย้ม

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ ข้ำวอินทรีย์                              13,300.00 4-ก.ค.-65 3020032268 1

9 344 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุวิทยำศำสตร์                                2,332.60 1-ก.ค.-65 3020032252 1

10 345 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จ ำกัด วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุวิทยำศำสตร์                                5,350.00 1-ก.ค.-65 3020032251 1

11 355 '3609700278114 นำย ไพศำล ออมสิน วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ จ้ำงวิเครำะห์ข้อมูล                              20,000.00 4-ก.ค.-65 3020032269 1

12 371 ' WADOUKSHIKAKOU วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมผู้สูงอำยุ คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                6,146.17 1-ก.ค.-65 3020032253 2

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 คณะทันตแพทยศำสตร์ 12 82,113.08

1 137 '0105546043023 บริษัท แอดวำนซ์ เมดิคอล ซำยน์ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำแพทยศำสตร์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              10,700.00 13-มิ.ย.-65 3020032321 1

2 145 '0105537091975 บริษัท ดอยค ำผลิตภัณฑ์อำหำร จ ำกัด

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่

และผู้สูงอำยุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือของท่ีระลึก                                   460.00 6-ก.ค.-65 3020032318 2

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 2 11,160.00

38 102 '0994000249357 มหำวิทยำลัยบูรพำ

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์กำรแพทย์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

จ้ำงค่ำบริกำรกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่ำน 

(ต่อช่ัวโมง) จ ำนวน 40 ช่ัวโมง                              60,000.00 7-ก.ค.-65 3020032282 1

46 146 '0105563077631 บริษัท ศิริรำชบ ำรุงเวช จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือของท่ีระลึกส ำหรับวิทยำกร                                   720.00 X - 5

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 2 60,720.00

1 20 '0105535056498 บริษัท ยูเอฟโอ จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรขำว-ด ำ เดือนพฤษภำคม 2565                                2,996.00 25-ต.ค.-65 3020031625 1

2 227 '1200100632633 นำงสำวอรณิชำ วิศรุตไพศำล ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงผู้ช่วยวิจัยเดือนมิ.ย. 2565                                5,000.00 6-ม.ค.-65 3020032799 1

3 355 '0745537002110 บริษัท เอส.เค.เพำเวอร์เอเบิล จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือชุดเก็บสำรเคมี                             200,000.00 28-เม.ย.-65 3020032047 4

4 422 '0105539069311 บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงเหมำบริกำรโปรแกรมส ำหรับเขียนฯ                                   529.51 19-พ.ค.-65 3020032274 1

5 428 '0125548005200 บริษัท พริมำ ไซเอ็นติฟิค จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,375.40 24-พ.ค.-65 3020032261 1

6 429 '0105558007370 บริษัท สมำร์ท ไซเอนซ์ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                5,082.50 24-พ.ค.-65 3020032260 1

7 430 '1779900112352 นำงสำวธัญลักษณ์ ไกรทอง ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงผู้ช่วยวิจัยเดือนพ.ค. 2565                              34,000.00 24-พ.ค.-65 3020032294 1

8 431 '1779900112352 นำงสำวธัญลักษณ์ ไกรทอง ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงผู้ช่วยวิจัยเดือนมิ.ย. 2565                              34,000.00 31-พ.ค.-65 3020032281 1

 จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ ำไตรมำสท่ี 4 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2565

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล

ล ำดับท่ี เลขท่ีรับพัสดุ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลขประจ ำตัวประชำชน ช่ือผู้ประกอบกำร หลักสูตร/หน่วยงำน คณะ ช่ือรำยกำร



 จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

ล ำดับท่ี เลขท่ีรับพัสดุ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลขประจ ำตัวประชำชน ช่ือผู้ประกอบกำร หลักสูตร/หน่วยงำน คณะ ช่ือรำยกำร

9 435 '0125552015273 บริษัท เมกกะฟิล จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              22,470.00 2-มิ.ย.-65 3020032258 1

10 450 '0105534109075 บริษัท อินฟอร์เจน ดำต้ำ ซิสเท็ม จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ผล                                7,383.00 10-มิ.ย.-65 3020032299 1

11 452 ' บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,247.00 13-มิ.ย.-65 3020032257 1

12 456 '0105552105116 บริษัท เยส-ซำยน์ จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              11,235.00 17-มิ.ย.-65 3020032259 1

13 458 '0105528012502 บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนิติวิทยำศำสตร์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุบริโภค (น้ ำด่ืม)                                1,720.56 17-มิ.ย.-65 3020032254 1

14 462 '0103550000072 หจก. วี.เอส.พี.เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลำย

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนิติวิทยำศำสตร์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ผล                              40,820.50 20-มิ.ย.-65 3020032255 1

15 463 '3820500004878 นำยชยุต ชุติมำธิกุล

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์และ

ชีววิทยำโครงสร้ำง (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงเหมำบริกำรเช่ำรถบัสพร้อมเช้ือเพลิง                              24,000.00 17-มิ.ย.-65 3020032263 1

16 464 '0105544080002 บริษัท ซันเซ็ท พำร์ค จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์และ

ชีววิทยำโครงสร้ำง (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ โครงกำรอบรม สัมมนำฯ                                8,000.00 X - 5

464 '1419900495599 นำงสำวชิดชนก ชวิวิทยำ

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์และ

ชีววิทยำโครงสร้ำง (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ โครงกำรอบรม สัมมนำฯ                                2,990.00 X - 5

464 '1419900495599 นำงสำวชิดชนก ชวิวิทยำ

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์และ

ชีววิทยำโครงสร้ำง (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ โครงกำรอบรม สัมมนำฯ                                   585.00 X - 5

17 466 '3740200453198 นำยณัฐพล พรมแก้ว

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              14,400.00 20-มิ.ย.-65 3020032256 1

18 469 '0105528024811 บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                5,264.40 24-มิ.ย.-65 3020032301 1

19 470 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                8,527.90 24-ก.ค.-65 3020032202 1

20 471 '0105532058015 บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,354.00 24-มิ.ย.-65 3020032300 1

21 472 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                8,560.00 24-มิ.ย.-65 3020032303 1

22 473 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,066.84 24-มิ.ย.-65 3020032295 1

23 474 ' บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,498.00 28-มิ.ย.-65 3020032279 1

24 475 ' บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,247.00 28-มิ.ย.-65 3020032280 1

25 476 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              12,454.80 28-มิ.ย.-65 3020032324 1

26 477 '1729900334274 นำงสำวสรินทิพย์ หงวนตัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงผู้ช่วยวิจัยเดือนมิ.ย. 2565                              24,000.00 28-มิ.ย.-65 3020032298 1

27 482 '0105528024811 บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,712.00 29-มิ.ย.-65 3020032294 1

28 483 '0105558007370 บริษัท สมำร์ท ไซเอนซ์ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                7,907.30 29-มิ.ย.-65 3020032293 1

29 484 ' บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                   179.76 28-มิ.ย.-65 3020032296 1

30 490 ' บริษัท เอ.ซี.เอส.ซีนอน จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                3,959.00 30-มิ.ย.-65 3020032312 1

31 492 '

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร ตัดโอน                                1,900.00 X - 5



 จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

ล ำดับท่ี เลขท่ีรับพัสดุ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลขประจ ำตัวประชำชน ช่ือผู้ประกอบกำร หลักสูตร/หน่วยงำน คณะ ช่ือรำยกำร

32 493 '3100502120090 นำยดรัณภพ อ้นศรี

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงเหมำบริกำรจัดสัมมนำฯ                              30,000.00 30-มิ.ย.-65 3020032319 1

33 502 '1104200071913 นำยชำญ ศรีเจริญ วท.ม. สำขำวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงค่ำดูแลเว็ปไซร์                              12,000.00 8-ก.ค.-65 3020032317 2

34 507 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                6,045.50 8-ก.ค.-65 3020032332 1

35 508 '0103548014843 หจก. ที.เอส.อินเตอร์แล็บ

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                4,397.70 8-ก.ค.-65 3020032331 1

36 522 '0107536000102 ธนำคำรไทยพำณิชย์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงเหมำบริกำรวิชำกำรตีพิมพ์วำรสำร                              24,025.20 18-ก.ค.-65 3020032347 2

37 527 '0105563063541 บริษัท ไบโอซินไทย ไบโอเทคโนโลยี จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,354.00 19-ก.ค.-65 3020032346 1

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 คณะวิทยำศำสตร์ 37 580,287.87

1 10 '0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศ คณะวิศวกรรมศำสตร์ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร มิถุนำยน 2565                                9,507.05 7-ต.ค.-64 3020031405 4

2 18 '0245547000297 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมชีว

กำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร มิถุนำยน 2565                                5,940.00 18-ม.ค.-65 3020031731 1

18 '0245547000297 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมชีว

กำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร พฤษภำคม 2565                                5,940.00 18-ม.ค.-65 3020031731 1

18 '0245547000297 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมชีว

กำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เมษำยน 2565                                5,940.00 18-ม.ค.-65 3020031731 1

3 20 '0107536000102 ธนำคำรไทยพำณิชย์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศ คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ้ำงเหมำโฆษณำ Google มีนำคม 2565                                6,000.00 11-ก.ค.-65 3020031506 1

4 222 '3102001475903 นำย สุรศักด์ิ สิงห์ทอง

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำระบบขนส่งทำงรำง

 (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์

จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศไม่ประจ ำทำงพร้อมน้ ำมัน

เช้ือเพลิง                                4,650.00 4-ก.ค.-65 3020032266 1

5 239 '0994000158378 มหำวิทยำลัยมหิดล

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำระบบขนส่งทำงรำง

 (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์ ซ้ือของท่ีระลึก                                   470.00 4-ก.ค.-65 3020032265 2

239 '0994000158378 มหำวิทยำลัยมหิดล

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำระบบขนส่งทำงรำง

 (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์ ซ้ือของท่ีระลึก                                   880.00 4-ก.ค.-65 3020032265 2

6 252 '3730300293044 ร้ำน ขวัญชัยเซอร์วิส

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรน้ ำ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ้ำงเหมำซ่อมตู้แช่สำรเคมีพร้อมเปล่ียนอะไหล่                                2,450.00 17-ก.ค.-65 3020032322 2

7 253 '0994000158378

หลักสูตร วศ.ม. สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยำกรน้ ำ (หลักสูตรนำนำชำติ)

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรน้ ำ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์

จ้ำงเหมำเก็บข้อมูลพร้อมรวบรวมข้อมูลและจ้ำงเหมำ

พำหนะรับจ้ำง ณ ประเทศเมืยนมำ                              30,000.00 18-ก.ค.-65 3020032323 2

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 7 71,777.05

1 203 '0125548005200 บริษัท พริมำ ไซเอ็นติฟิค จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำม

ปลอดภัย (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุวิทยำศำสตร์                             126,260.00 30-มี.ค.-65 3020031967 1

2 248 '0105535134278 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                   889.50 18-ก.ค.-65 3020032326 1

3 253 '0115563000973 บริษัท TENCHO INTERTRADE CO.,LTD วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                   363.00 18-ก.ค.-65 3020032327 1

253 '0105556095051 บริษัท aCommerce Co.,Ltd วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                   394.00 18-ก.ค.-65 3020032327 1

253 '0105560091064 บริษัท เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จ ำกัด วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                   600.00 18-ก.ค.-65 3020032327 1

4 255 '0105538050466 บริษัท แกรนด์ มำรีน ซัพพลำย จ ำกัด วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุคอมพิวเตอร์                                2,436.00 18-ก.ค.-65 3020032325 1

5 321 '0103552005268 หจก. จี เอ็ม พี คอมพิวเตอร์ โซลูช่ัน

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโรคติดเช้ือและ

วิทยำกำรระบำดทำงกำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์                                5,350.00 6-ก.ค.-65 3020032273 1

6 405 '0105535134278 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                   471.50 21-ก.ค.-65 3020032342 2

405 '0105535134278 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                   274.50 21-ก.ค.-65 3020032342 2

405 '0105535134278 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                    80.00 21-ก.ค.-65 3020032342 2

7 406 '0105544029104 บริษัท ทินกรเคมีคอล แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                   342.40 21-ก.ค.-65 3020032345 2

406 '0993000317688 มูลนิธิชัยพัฒนำ -ภัทรพัฒน์ วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                   198.00 21-ก.ค.-65 3020032345 2

8 407 ' ร้ำน ถูก ดี ชัวร์ วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                    50.00 21-ก.ค.-65 3020032344 2



 จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

ล ำดับท่ี เลขท่ีรับพัสดุ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลขประจ ำตัวประชำชน ช่ือผู้ประกอบกำร หลักสูตร/หน่วยงำน คณะ ช่ือรำยกำร

407 '0705557000252 บริษัท คิงเบเกรอร่ี เซ็นเตอร์ จ ำกัด วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                    60.00 21-ก.ค.-65 3020032344 2

9 421 ' BioMed Central Limtied สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงตีพิมพ์ผลงำนวิชำกำร                              86,371.34 21-ก.ค.-65 3020032343 2

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 9 224,140.24

1 247 '3769900227300 นำย แก้ว เหรียญภูมิกิจ

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสิทธิมนุษยชนและกำร

พัฒนำประชำธิปไตย (หลักสูตรนำนำชำติ) โครงกำรจัดต้ังสถำบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษำ เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                4,400.00 X - 5

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 โครงกำรจัดต้ังสถำบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษำ 1 4,400.00

1 146 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพืช 

(หลักสูตรนำนำชำติ) โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              15,921.60 29-มิ.ย.-65 3020032278 1

2 147 '0105525003910 บริษัท ไทยวิกตอร่ี จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพืช 

(หลักสูตรนำนำชำติ) โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                8,988.00 28-มิ.ย.-65 3020032277 1

3 149 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพืช 

(หลักสูตรนำนำชำติ) โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                5,660.30 28-มิ.ย.-65 3020032276 1

4 150 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพืช 

(หลักสูตรนำนำชำติ) โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                5,264.40 28-มิ.ย.-65 3020032275 1

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ 4 35,834.30

1 262 '0993000304501 มูลนิธิสร้ำงเสริมควำมปลอดภัยในเด็ก (ม.ส.ป.ด.)

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำเด็ก วัยรุ่น 

และครอบครัว

โครงกำรร่วมคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล สถำบันแห่งชำติเพ่ือ

กำรพัฒนำเด็กและครอบครัว ซ้ือชุดตรวจ ATK                              20,000.00 26-ก.ค.-65 3020032353 2

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 โครงกำรร่วมคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล สถำบันแห่งชำติเพ่ือ

กำรพัฒนำเด็กและครอบครัว

1 20,000.00

1 80 '0105535026211 บริษัท ธนชัยเซลล์แอนด์เซอร์วิส จ ำกัด งำนกิจกำรนักศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย

ค่ำวัสดุประกอบโครงกำรติดตำมส่งเสริมคุณภำพน้ ำด่ืมใน

โรงเรียนวัดสุวรรณำรำม                                3,000.00 X - 5

2 122 '0735561006332 บริษัท วิคทอร่ี อะคริลิค จ ำกัด งำนกิจกำรนักศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย

จ้ำงท ำโล่รำงวัล Dean s List Awards ปีกำรศึกษำ 2563

 จ ำนวน 8 รำงวัล                                7,276.00 11-ก.ค.-65 3020032307 1

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 งำนกิจกำรนักศึกษำ 2                                                                      -   

3 8 '0105557083919 บริษัท หยดทิพย์ ไอ วอเตอร์ จ ำกัด งำนบริกำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย

ค่ำน้ ำด่ืม พ้ืนท่ีให้บริกำรคณะทันตแพทยศำสตร์ เดือน

มิถุนำยน 2565                                   128.40 11-ก.ค.-65 3020031410 1

4 107 '0107545000349 บริษัท ไอที ซิต้ี จ ำกัด (มหำชน) งำนบริกำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย จ้ำงซ่อม Printer EPSON L6170 S/N: X4EY046079                                   401.00 11-ก.ค.-65 3020032306 1

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 งำนบริกำรกำรศึกษำ 2                                                                      -   

5 10 '0994000158378 สถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำน้ ำด่ืม อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย มิถุนำยน 2565                                   945.00 19-ก.ค.-65 - 1

6 16 '0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 11 เคร่ือง มิถุนำยน 2565                              18,868.14 11-ก.ค.-65 3020031409 4

7 127 ' ร้ำน ปอ ประดับยนต์ งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือกล้องติดรถยนต์พร้อม Memory Card จ ำนวน 4 ชุด                                7,323.20 12-ก.ค.-65 3020032315 1

8 138 '0105555021215 บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือสำรก ำจัดปลวก บริเวณห้องพักแม่บ้ำน                                1,996.00 11-ก.ค.-65 3020032308 2

9 139 '0105561098828 บริษัท คำสเตอร์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือล้อรถเข็น ซ่อมรถเข็นงำนรับนักศึกษำ                                   556.40 11-ก.ค.-65 3020032309 2

10 141 '0105555021215 บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมห้องน้ ำท่ีห้องส ำนักงำนคณบดี                                1,246.00 11-ก.ค.-65 3020032310 2

11 142 ' หจก. พฤษธิไกร คูลล่ิง เซ็นเตอร์ งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย

ค่ำบริกำรตรวจเช็คเคร่ืองปรับอำกำศ ห้องสอบ Speaking

 Test                                1,450.00 11-ก.ค.-65 3020032311 2

12 144 ' บริษัท โตโยต้ำนครปฐม ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์ กร 7547                                4,839.61 20-ก.ค.-65 3020032336 1

13 145 ' บริษัท โตโยต้ำนครปฐม ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถตู้ 40 0875                                3,534.75 20-ก.ค.-65 3020032337 1

14 148 '3120100871163 นำยสมหมำย ธนรักศักด์ิ งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมป้ำยประชำสัมพันธ์                                   100.00 20-ก.ค.-65 3020032338 2

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 งำนบริหำรท่ัวไป 10                                                                      -   

15 133 '3102100594200 ร้ำน เลิศทวีกิจ งำนพัสดุ บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือวัสดุส ำนักงำนคงคลัง 11 รำยกำร                              32,979.75 11-ก.ค.-65 3020032270 1

16 134 ' ร้ำน ว่องเจริญ งำนพัสดุ บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวคงคลัง จ ำนวน 9 รำยกำร                                8,824.00 11-ก.ค.-65 3020032271 1

17 135 '0105539063308 บริษัท สยำมยูนิแคร์ จ ำกัด งำนพัสดุ บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือกระดำษข ำระม้วนใหญ่คงคลัง จ ำนวน 300 ม้วน                              19,581.00 20-ก.ค.-65 3020032288 1

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 งำนพัสดุ 3                                                                      -   



 จ ำนวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

ล ำดับท่ี เลขท่ีรับพัสดุ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลขประจ ำตัวประชำชน ช่ือผู้ประกอบกำร หลักสูตร/หน่วยงำน คณะ ช่ือรำยกำร

18 62 '0107536000102 ธนำคำรไทยพำณิชย์ งำนวิเทศสัมพันธ์ ส่ือสำรองค์กรและภำรกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำใช้จ่ำยในกำรต่อระยะเวลำ Coursera ปี 2565 งวดท่ี 2                          1,150,000.00 11-ก.ค.-65 5020000005 4

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 งำนวิเทศสัมพันธ์ ส่ือสำรองค์กรและภำรกิจพิเศษ 1                                                                      -   

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 บัณฑิตวิทยำลัย 18 1,263,049.25

1 246 '3360100955713 นำย สมศักด์ิ ไขชัยภูมิ ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตตปัญญำศึกษำ ศูนย์จิตตปัญญำศึกษำ เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                7,000.00 7-ก.ค.-65 3020032284 2

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 ศูนย์จิตตปัญญำศึกษำ 1 7,000.00

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

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร มิถุนำยน 2565                                   756.23 17-พ.ย.-65 3020031507 1

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 1 756.23

1 131 '18499001255429 นำย ชำนนท์ ลัภนะทิพำกร ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวัฒนธรรมศึกษำ สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย

จ้ำงผู้ประสำนงำนโครงกำรจ้ำงเพ่ือยกระดับระบบงำน

ของหลักสูตรฯ (งวดท่ี 2)                              20,000.00 17-พ.ค.-65 3020032095 1

2 181 '1200100585759 นำย คณัสสนันท์ คะสุวรรณ์ ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวัฒนธรรมศึกษำ สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย

จ้ำงเหมำจัดท ำโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์-ข้อมูลภำพ

สำรสนเทศ                                1,000.00 X - 5

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย 2 21,000.00

1 238 '0994000145551

บริษัท สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิงเพ่ือกำรสวัสดิกำร 

ยศ.ทร. วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำกำรมนุษย์ สถำบันแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง                                   500.00 X - 5

248 '0994000145551

บริษัท สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิงเพ่ือกำรสวัสดิกำร 

ยศ.ทร. วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำกำรมนุษย์ สถำบันแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง                                   500.00 X - 5

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 สถำบันแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว 1 1,000.00

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 2,383,238.02                                             




