
วนัทโีอนชําระ

รอบ 4-5 ต.ค.64 รับวางบลิถงึวันที 5 ต.ค. 64 15 พ.ย. 64

รอบ 18-19 ต.ค.64 รับวางบลิถงึวันที 19 ต.ค. 64 30 พ.ย. 64

รอบ 1-2 พ.ย.64 รับวางบลิถงึวันที 2 พ.ย. 64 15 ธ.ค. 64

รอบ 16-17 พ.ย.64 รับวางบลิถงึวันที 17 พ.ย. 64 30 ธ.ค. 64

รอบ 1-2 ธ.ค.64 รับวางบลิถงึวันที 2 ธ.ค. 64 14 ม.ค. 65

รอบ 16-17 ธ.ค.64 รับวางบลิถงึวันที 17 ธ.ค. 64 31 ม.ค. 65

รอบ 4-5 ม.ค.65 รับวางบลิถงึวันที 5 ม.ค. 65 15 ก.พ. 65

รอบ 17-18 ม.ค.65 รับวางบลิถงึวันที 18 ม.ค. 65 28 ก.พ. 65

รอบ 1-2 ก.พ.65 รับวางบลิถงึวันที 2 ก.พ. 65 15 ม.ีค. 65

รอบ 17-18 ก.พ.65 รับวางบลิถงึวันที 18 ก.พ. 65 31 ม.ีค. 65

รอบ 1-2 ม.ีค.65 รับวางบลิถงึวันที 2 ม.ีค. 65 12 เม.ย. 65

รอบ 16-17 ม.ีค.65 รับวางบลิถงึวันที 17 ม.ีค. 65 29 เม.ย. 65

รอบ 1 และ 4 เม.ย.65 รับวางบลิถงึวันที 4 เม.ย. 65 12 พ.ค. 65

รอบ 18-19 เม.ย.65 รับวางบลิถงึวันที 19 เม.ย. 65 31 พ.ค. 65

รอบ 2-3 พ.ค.65 รับวางบลิถงึวันที 3 พ.ค. 65 15 ม.ิย. 65

รอบ 17-18 พ.ค.65 รับวางบลิถงึวันที 18 พ.ค. 65 30 ม.ิย. 65

รอบ 1-2 ม.ิย.65 รับวางบลิถงึวันที 2 ม.ิย. 65 15 ก.ค. 65

รอบ 16-17 ม.ิย.65 รับวางบลิถงึวันที 17 ม.ิย. 65 29 ก.ค. 65

รอบ 1 และ 4 ก.ค.65 รับวางบลิถงึวันที 4 ก.ค. 65 15 ส.ค. 65

รอบ 18-19 ก.ค.65 รับวางบลิถงึวันที 19 ก.ค. 65 31 ส.ค. 65

รอบ 1-2 ส.ค.65 รับวางบลิถงึวันที 2 ส.ค. 65 15 ก.ย. 65

รอบ 16-17 ส.ค.65 รับวางบลิถงึวันที 17 ส.ค. 65 30 ก.ย. 65

รอบ 1-2 ก.ย.65 รับวางบลิถงึวันที 2 ก.ย. 65 14 ต.ค. 65

รอบ 16 และ 19 ก.ย.65 รับวางบลิถงึวันที 19 ก.ย. 65 31 ต.ค. 65

รอบวางบลิ วนัทรีบัวางบลิ

ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ 

ปฏทินิการรบัวางบลิ - การจา่ยชําระหนเีจา้หนกีารคา้ ประจําปีงบประมาณ 2565



ข้ันตอนการวางบิล

1. รับวางบิลเฉพาะบริษัทท่ีมีรายช่ือประกาศวางบิลเท่าน้ัน

 ตรวจสอบรายช่ือประกาศผู้เข้ามาวางบิลท่ี www.cra.ac.th > การเงินจัดซ้ือจัดจ้าง > ประกาศผู้วางบิล

 > รอบวางบิลเอกสารประจ าเดือน เช็ครายช่ือท้ัง ฝ่ายบริหารพัสดุ และฝ่ายจัดซ้ือจัดจ้าง (ประกาศรายช่ือก่อนรอบวางบิล 6 วันท าการ)

2. เม่ือพบรายช่ือ ให้จัดส่งเอกสารวางบิลทันที ทางไปรษณีย์ EMS เท่าน้ัน 

ท่ีอยู่จัดส่ง: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง) 906 ถนนก าแพงเพชร แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กทม.10210

 ( การวางบิลทาง ไปรษณีย์ EMS จะถูกตัดรอบการจ่ายช าระตามวันท่ีเอกสารตัวจริงมาถึงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ )

หรือ มาวางบิลตามรอบวางบิล ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง) อาคารบริหาร2 ช้ัน 1 โซน A

(วางเอกสารพร้อมเบอร์ติดต่อในกล่องรับวางบิล ข้างโต๊ะรภป. หน้าประตูทางเข้า จะไม่มีเจ้าหน้าท่ีเซ็นรับเอกสาร กลับได้เลย)

3. เอกสารประกอบการวางบิล ประกอบด้วย

ต้นฉบับใบก ากับภาษี (ระบุเลขใบส่ังซ้ือระบบใหม่ด้วยดินสอในเอกสาร), ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน, ส าเนาใบส่ังซ้ือ, 

ส าเนาใบส่งของ, ส าเนาสัญญา(ถ้ามี), **กรุณาแนบหน้าบัญชีธนาคารของบริษัทเพ่ือยืนยันเลขบัญชี **

4. การช าระเงิน จะท าการจ่ายช าระตามปฏิทินการรับวางบิลและการจ่ายช าระประจ าปี 2565 

1. โอนเงินเข้าบัญชีอัติโนมัติ หลังจากวางบิลตามรอบปฏิทินการรับวางบิล สามารถตรวจเช็ครายละเอียดการโอนเงินได้ในเว็ปไซด์

2. จ านวนเงินโอนเงินธนาคารจะด าเนินการแจ้งทาง e-mail ท่ีได้แจ้งไว้กับราชวิทยาลัยฯ

3. หลังจากการโอนเงิน ราชวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรอง ณ ท่ีจ่าย สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็ปไซด์

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง

การรับวางบิล (งานบัญชี) เบอร์ 02-576-6000 ต่อ 8665 , 8669 , 8661

การโอนเงิน,ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย (งานการเงินจ่าย) เบอร์ 02-576-6000 ต่อ 6560 , 8680

ฝ่ายจัดซ้ือจัดจ้าง,ฝ่ายบริหารพัสดุ

กรณีไม่พบรายช่ือประกาศใน  www.cra.ac.th 

ฝ่ายจัดซ้ือจัดจ้าง เบอร์ 02-576-6000 ต่อ 8620 , 8616 , 8617 , 6587

ฝ่ายบริหารพัสดุ  เบอร์ 02-576-6000 ต่อ 8618 , 8619 , 8624 , 8622

***หากเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อยจะไม่รับวางบิลหรือโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ**

ข้ันตอนการโอนจ่ายเจ้าหน้ีการค้า



ตรวจสอบรายช่ือวางบิล  :   ไปที่ www.cra.ac.th >> การเงิน จดัซื้อ-จัดจา้ง >> ประกาศผู้วางบิล 

ตรวจสอบรายช่ือผู้รับเงิน  :   ไปที ่www.cra.ac.th >> การเงิน จัดซื้อ-จัดจ้าง >> รายชื่อผู้รับเงิน 

 

 
 

 
 
 
ประกาศผู้วางบิล 
- ปฏิทินการรับวางบิลและการชำระประจำปี  (สำหรับเช็ครอบการวางบิลและรอบการจ่ายชำระ) 
- รอบวางบิลเอกสารประจำเดือน  (สำหรับเช็ครายชื่อประกาศวางบิลแต่ละรอบ เช็ครายชื่อทั้ง 2ฝ่ายบริหารพสัดุ และจัดซื้อจัดจ้าง) 
 
 
รายชื่อผู้รับเงิน 
- จะมีรายละเอยีดการโอนเงินในแต่ละรอบ ตามปฏิทินการวางบิลและจ่ายชำระ (ยอดที่จะไดร้ับโอนสทุธิ คือยอดหลังหักภาษี1% และ
ค่าธรรมเนียมการโอน8-12บาท) 

 
 

http://www.cra.ac.th/
http://www.cra.ac.th/


ท่ี
เลขท่ีใบตรวจรับ

(Mvt.103)
เลขใบส่ังซ้ือ สัญญา

เลขท่ีใบก ากับภาษี/
เลขท่ีเอกสารอ่ืนฯ

ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง มูลค่า ผู้ส่ง

1 5100005790 4166500119 สพด.9/2565(001)
งวดท่ี 3

EPBI-6503024 บริษัท เอ็นจ์-เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 39,857.50                ไพรินทร์

2 5100007276 4166500119 สพด.9/2565(001)
งวดท่ี 4

EPBI-6504017 บริษัท เอ็นจ์-เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 39,857.50                ไพรินทร์

3 5100007173 4116501094 - 4579 หจก.เออาร์พี เฮาส์แวร์ 100,580.00              ไพรินทร์

4 5100007033 4136500252 - IV21390 บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ประเทศไทย) 
จ ากัด

119,350.00              กรรณ์ตา

5 5100007427 4116508868 - IR6505068 บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จ ากัด 6,644.70                  กรรณ์ตา

6 5100007360 4116504240 - IVZ6505-00281 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 1,476.60                  กรรณ์ตา

7 5100007242 4116508121 - 1456793 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 239,812.00              จันทร์เพ็ญ

8 5100007617 4116507675 - IV22050281 บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด 3,150.08                  กาญจนาภา

9 5100007245 4116502504 - IV21496 บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ประเทศไทย) 
จ ากัด

198,000.00              จันทร์เพ็ญ

10 5100007177 4116500541 - 4577 หจก.เออาร์พี เฮาส์แวร์ 123,071.40              ไพรินทร์

11 5100007176 4116501092 - 4578 หจก.เออาร์พี เฮาส์แวร์ 117,700.00              ไพรินทร์

12 5100007503 4116500513 - IV6505-0010 บริษัท พรีเม่ียม อินเตอร์เนช่ันแนล โปรดักส์ จ ากัด 59,920.00                ณัฐชนัญ

13 5100007480 4116506946 - IN-2204-0023 บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จ ากัด 39,376.00                ณัฐชนัญ

14 5100007479 4116507309 - 069/3439 นางสาวสมศรี ทรัพย์แสงศรี (ร้านศรีวันชาติ) 49,241.40                ณัฐชนัญ

15 5100007478 4116507314 - 069/3440 นางสาวสมศรี ทรัพย์แสงศรี (ร้านศรีวันชาติ) 9,630.00                  ณัฐชนัญ

16 5100007468 4116406238 - 046/2269 หจก.สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 13,500.00                ณัฐชนัญ

17 5100007467 4116504852 - 26/04/2565 ร้านลัคก้ี พรีเม่ียม 90,000.00                ณัฐชนัญ

18 5100007063 4116508374 - IV6504043 บริษัท ฟีเออร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 158,667.68              ณัฐชนัญ

เอกสารวางบิลรอบท่ี 16-17 มิถุนายน 2565
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19 5100007400 4116509010 - I6505029 บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด 19,046.00                จันทร์เพ็ญ

20 5100007768 4166500195 สพด.173/2565(001) IV2200156 บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จ ากัด 700,000.00              กาญจนาภา

21 5100007771 4166500193 สพด.170/2565(001) IV2200157 บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จ ากัด 1,200,000.00            กาญจนาภา

22 5100007769 4166500194 สพด.172/2565(001) IV2200159 บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จ ากัด 700,000.00              กาญจนาภา

23 5100007770 4166500192 สพด.171/2565(001) IV2200158 บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จ ากัด 500,000.00              กาญจนาภา

24 5100007781 4166500271 สพด.233/2565(001) IV65-00423 บริษัท นิวโนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ากัด 1,448,000.00            ณัฐชนัญ

25 5100007172 4116507442 - 2204002 บริษัท โกลบอล เอเนอร์ยี ออบิท จ ากัด 396,500.00              ขวัญใจ

26 5100006327 4116507917 - SM.65-04-0178 หจก.สุมน เมดิอคล 14,880.00                พัชรนันย์

27 5100007761 4116500827 - 6050036198 บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด 529.65                    พัชรนันย์

28 5100007651 4116508959 - BI180522/25 บริษัท บีเจ ไซเอนซ์ จ ากัด 20,223.00                จันทร์เพ็ญ

29 5100008103 4116509689 - 3950002153 บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 8,560.00                  จันทร์เพ็ญ

30 5100007171 4116506477 - 2204001 บริษัท โกลบอล เอเนอร์ยี ออบิท จ ากัด 154,806.53              ขวัญใจ

31 5100007730 4116500282 - 1457781 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 21,667.50                จันทร์เพ็ญ

32 5100007732 4116500282 - 1457779 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 12,037.50                จันทร์เพ็ญ

33 5100008017 4116508999 - IV6505019 บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จ ากัด 2,354.00                  จันทร์เพ็ญ

34 5100007653 4116509347 - 5448448071 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 108,000.00              จันทร์เพ็ญ

35 5100007654 4116507259 - 5336449023 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 9,095.00                  จันทร์เพ็ญ

36 5100008147 4116508988 - 5448442678A บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 104,400.00              จันทร์เพ็ญ

37 5100008066 4116509410 - 1169637988 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 92,020.00                จันทร์เพ็ญ

38 5100007861 4116509419 - IV65-05-4316 หจก.แล็ป วัลเล่ย์ 9,357.15                  จันทร์เพ็ญ

39 5100007558 4116508997 - 3085 หจก.สาธิต เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย 21,000.00                ธิตินี

40 5100007980 4116504128 - IV22-0368 บริษัท เพ่ิมมิตรกรุ๊ป จ ากัด 46,726.90                ณัฐชนัญ
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41 5100007969 4116508516 - 598022 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 9,163.00                  ณัฐชนัญ

42 5100007968 4116508743 - 046/2281 หจก.สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 5,000.00                  ณัฐชนัญ

43 5100007967 4116405945 - 559246 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 2,424.00                  ณัฐชนัญ

44 5100007466 4116502303 - IV2200011 บริษัท ไอ อิ ซิ พลาสติก จ ากัด 3,745.00                  ณัฐชนัญ

45 5100005036 4166500060 สพด.130/2561(001) 9900047795 บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 24,824.00                ณัฐชนัญ

46 5100007405 4116508755 - IV22-000471 บริษัท พันชายน์ เทคโนโลยี จ ากัด 40,660.00                กาญจนาภา

47 5100007399 4166500066 สพด.48/2565(001) 427S6556037098 บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 225,000.00              กาญจนาภา

48 5100007187 4166500094 สพด.54/2565(001) 6050031440 บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด 180,487.50              กาญจนาภา

49 5100007406 4116508745 - IV22-000472 บริษัท พันชายน์ เทคโนโลยี จ ากัด 3,210.00                  กาญจนาภา

50 5100007178 4116507645 - BI6500368 บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จ ากัด 6,527.00                  ขวัญใจ

51 5100007175 4116507679 - BI270422/21 บริษัท บีเจ ไซเอนซ์ จ ากัด 6,929.32                  ขวัญใจ

52 5100007200 4116508791 - IV6505097 บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด 1,284.00                  ขวัญใจ

53 5100008030 4116509688 - IV6505371 บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด 3,500.00                  ขวัญใจ

54 5100008023 4116507624 - SX6505001061 บริษัท กิบไทย จ ากัด 6,933.60                  ขวัญใจ

55 5100008026 4116508790 - IVZ6505-00249 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 56,175.00                ขวัญใจ

56 5100008040 4116508321 - SXBD22050024 บริษัท ไบโอดีไซน์ จ ากัด 4,815.00                  ขวัญใจ

57 5100008054 4116509692 - SXBD22050075 บริษัท ไบโอดีไซน์ จ ากัด 110,530.00              ขวัญใจ

58 5100008043 4116509340 - SXBD22050076 บริษัท ไบโอดีไซน์ จ ากัด 15,790.00                ขวัญใจ

59 5100007448 4116503354 - 730158099 บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

365,738.48              ณัฐชนัญ
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60 5100005636 4126500031 - 001-04-2022 บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จ ากัด 7,003,899.00            ขวัญใจ

61 5100007482 4166500253 สพด.299/2565(001) 12220519 บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด 1,199,000.00            กาญจนาภา

62 5100007584 4166500050 สพด.11/2565(001) 22040263 บริษัท เกท์ทิงเก (ประเทศไทย) จ ากัด 3,149,000.00            กาญจนาภา

63 5100007516 4116406602 - 3087 หจก.สาธิต เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย 125,840.00              จุฑารัตน์

64 5100008224 4116509072 - IV01210409169 บริษัท มายน์ ออเวย์ จ ากัด 89,781.00                กาญจนาภา

65 5100007956 4116509278 - 600395 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 30,160.00                ธิตินี

66 5100007896 4146500512 - PS2205054 บริษัท พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จ ากัด 10,600.00                กรรณ์ตา

67 5100007895 4146500509 - 65/03303 บริษัท เมดิคเทค อินโนเวช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 60,480.00                กรรณ์ตา

68 5100007014 4146500453 - IV6505-00074 บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 29,000.00                กรรณ์ตา

69 5100007897 4146500502 - 20220331 บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด 33,000.00                กรรณ์ตา

70 5100007944 4116501455 - 211108021 บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 14,000.00                กรรณ์ตา

71 5100007972 4146500457 - 200044360 บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด 53,090.00                กรรณ์ตา

72 5100007941 4146500531 - IV6505-00371 บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 80,600.00                กรรณ์ตา

73 5100007623 4146500461 - IV2022050082 บริษัท ซิมเจนส์ จ ากัด 22,000.00                กรรณ์ตา

74 5100007335 4146500454 - 60744 บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด 261,300.00              กรรณ์ตา

75 5100006508 4146500379 - V022204053 บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด 10,800.00                กรรณ์ตา

76 5100006688 4146500404 - 22040288 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด 112,000.00              กรรณ์ตา

77 5100006871 4146500462 - IV2204004 บริษัท เคเจ. ชมภูภัณฑ์ เมดิคอล จ ากัด 48,000.00                กรรณ์ตา

78 5100007624 4146500528 - IV2205001 บริษัท เคเจ. ชมภูภัณฑ์ เมดิคอล จ ากัด 110,000.00              กรรณ์ตา

79 5100007890 4146500514 - 65/05440 บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด 52,515.00                กรรณ์ตา
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80 5100007340 4146500460 - 65/04876 บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด 153,340.00              กรรณ์ตา

81 5100007429 4146500440 - 5222003059 บริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด 28,500.00                กรรณ์ตา

82 5100007428 4146500467 - 5222003058 บริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด 44,000.00                กรรณ์ตา

83 5100007792 4146500527 - IV6505320 บริษัท ซัมมิท เฮลท์แคร์ จ ากัด 28,100.00                กรรณ์ตา

84 5100007795 4146500516 - IV6505319 บริษัท ซัมมิท เฮลท์แคร์ จ ากัด 24,750.00                กรรณ์ตา

85 5100007789 4146500506 - 1169599411 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 70,620.00                กรรณ์ตา

86 5100007898 4146500464 - 1169544998 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 425,706.00              กรรณ์ตา

87 5100007900 4146500507 - 1169605254 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 355,193.00              กรรณ์ตา

88 5100007884 4146500794 - UG90009127 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

23,000.00                กรรณ์ตา

89 5100007992 4116509767 - 17,0815 หสน.สหประชาพาณิชย์ 8,025.00                  ธิตินี

90 5100007524 4116509370 - IV00039/65 บริษัท เซเว่นธ์ เซ้นส์ อินเตอร์เทรด จ ากัด 6,420.00                  ธิตินี

91 5100007574 4166500136 - IV6505-013 บริษัท แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดร้ี จ ากัด 1,298,215.88            ธิตินี

92 5100007139 4116507390 - IV0012764 บริษัท ฟิวช่ัน โซลูช่ัน จ ากัด 123,050.00              ธิตินี

93 5100007526 4116509371 - IV00040/65 บริษัท เซเว่นธ์ เซ้นส์ อินเตอร์เทรด จ ากัด 76,237.50                ธิตินี

94 5100007521 4116507387 - 6505017 บริษัท มาโช โมช่ัน จ ากัด 85,600.00                ธิตินี

95 5100007952 4116508358 - 046,2286 หจก.สรวิชญ์ พร้ินต้ิง 33,250.00                ธิตินี

96 5100007528 4116509269 - 052/2022 บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากัด 14,980.00                ธิตินี

97 5100007985 4116509628 - 237,11822 บริษัท ประกายเงิน จ ากัด 269,113.00              ธิตินี

98 5100007872 4116505568 - 19/05/2565 ร้านลัคก้ี พรีเม่ียม 210,000.00              ธิตินี

99 5100006529 4116507297 - INV65-040026 บริษัท บีโอเค เทรดด้ิง จ ากัด 226,502.95              ธิตินี

100 5100008101 4116509401 - INV22006 บริษัท พีเอ็น เมดดิคอล จ ากัด 63,879.00                จันทร์เพ็ญ

101 5100007995 4116508775 - BL2022050002 บริษัท ซีซีซี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 14,712.50                จุฑารัตน์
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102 5100007847 4116508620 - INV1065050408 บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด 30,965.80                จุฑารัตน์

103 5100007857 4116505147 - N2022010 บริษัท ไอเดีย โปรไฟล์ จ ากัด 278,200.00              จุฑารัตน์

104 5100007826 4116503360 - T16505-001 บริษัท พีค360 จ ากัด 25,894.00                จุฑารัตน์

105 5100007803 4116507682 - KR6504-047 บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด 20,415.60                จุฑารัตน์

106 5100007860 4116506883 - 6504001 บริษัท ไทย เศรษฐี จ ากัด 4,815.00                  จุฑารัตน์

107 5100007425 4166500279 สพด.271/2565(001)
(งวด1)

085/2565 บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ากัด 1,552,200.00            จุฑารัตน์

108 5100007430 4146500452 - 5336395105A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 45,000.00                กรรณ์ตา

109 5100007499 4146500471 - 5336412675A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 48,814.00                กรรณ์ตา

110 5100007500 4146500445 - 5336420943A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 48,564.00                กรรณ์ตา

111 5100007916 4146500431 - 5159709931A บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด 43,760.00                กรรณ์ตา

112 5100007502 4146500476 - 5336430439A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 14,980.00                กรรณ์ตา

113 5100007497 4146500277 - 5336327756A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 81,782.00                กรรณ์ตา

114 5100007934 4146500470 - 5336430438A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 183,800.00              กรรณ์ตา

115 5100007940 4146500444 - 5336423559A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 403,000.00              กรรณ์ตา

116 5100007939 4146500435 - 5336427444A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 126,400.00              กรรณ์ตา

117 5100007906 4146500421 - 5159710385A บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด 24,500.00                กรรณ์ตา

118 5100006205 4116507954 - 5336241022A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 14,980.00                กรรณ์ตา

119 5100007997 4116406401 - 560166 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 8,690.00                  จุฑารัตน์

120 5100006550 4126400070 - INV1065040449 บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด 70,620.00                จุฑารัตน์
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121 5100007971 4126400070 - INV1065050676 บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด 70,620.00                จุฑารัตน์

122 5100006827 4166500092 สพด.486/2564(001)
เมย-65

238,11877 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนน่ิง 
เซอร์วิส จ ากัด

2,232,500.00            ธิตินี

123 5100007519 4166400233 สพด.415/2564(001)
งวด9)

IN22050086 บริษัท เพ็นทิน่ัม ดี จ ากัด 111,000.00              จุฑารัตน์

124 5100008177 4116506486 - INV10042594 บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด 54,000.00                จุฑารัตน์

125 5100008193 4116506723 - 9900050528 บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 139,100.00              จุฑารัตน์

126 5100007837 4116508944 - 2714 บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด 25,932.15                จุฑารัตน์

127 5100007831 4116508943 - 2715 บริษัท เซลส์ดอทคอม จ ากัด 84,025.50                จุฑารัตน์

128 5100008155 4116509125 - SX6505001638 บริษัท กิบไทย จ ากัด 3,638.00                  จันทร์เพ็ญ

129 5100008146 4146500490 - 1169615287 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 6,500.00                  กรรณ์ตา

130 5100008148 4146500503 - 1169615282 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 39,000.00                กรรณ์ตา

131 5100008273 4116509660 - BL65057360 บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ากัด 4,849.24                  กรรณ์ตา

132 5100008117 4146500483 - UO94011883 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 253,800.00              กรรณ์ตา

133 5100008113 4146500494 - UO94011882 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 194,700.00              กรรณ์ตา

134 5100007150 4116500458 - 035/2565 หจก.ไวท์ แอ๊นท์ โกลด์ 13,482.00                ณัฐชนัญ

135 5100008179 4116506903 - 054/2022 บริษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง จ ากัด 73,669.50                ณัฐชนัญ

136 5100008167 4116509040 - IV 2022/05-002 บริษัท นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 24,000.00                ธิตินี

137 5100008163 4116501563 - 72204075 บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด 16,050.00                กาญจนาภา

138 5100006863 4116505335 - JI65040002 บริษัท จีวาน โซลูช่ัน จ ากัด 17,500.00                กาญจนาภา

139 5100007830 4116509119 - JI65040001 บริษัท จีวาน โซลูช่ัน จ ากัด 59,480.00                กาญจนาภา

140 5100007958 4116503596 - 5151555392 บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 8,239.00                  กาญจนาภา
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141 5100008088 4116509080 - IV6505-1115 บริษัท อิโนเวช่ันส์ จ ากัด 6,000.00                  กาญจนาภา

142 5100008057 4116509736 - KS650932 บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด 36,487.00                กาญจนาภา

143 5100008154 4116508992 - IV2022050588 บริษัท พาราเมาท์ เบด (ประเทศไทย) จ ากัด 3,000.00                  กาญจนาภา

144 5100007774 4116509378 - IV2200161 บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จ ากัด 10,400.00                กาญจนาภา

145 5100006860 4116507705 - R0424-65 บริษัท รีโซลิค จ ากัด 132,000.00              กาญจนาภา

146 5100005028 4166500188 สพด.139/2565(001) 175216 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ จ ากัด 405,958.00              กาญจนาภา

147 5100007267 4166500199 สพด.188/2565(001) 2205047 บริษัท เคลฟเวอร์แลบ จ ากัด 438,000.00              กาญจนาภา

148 5100008423 4166500291 สพด.305/2565(001) 252/12574 หจก.เสกสรรเอ็นจิเนียร่ิง 1,955,000.00            ณัฐชนัญ

149 5100008424 4166400257 สพด.451/2564(001)
(งวด3)

690 บริษัท เอ็มดีวัน โฟร์ ยู จ ากัด 598,000.00              จุฑารัตน์
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