
วนัทีโ่อนช ำระ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รอบ 1 และ 4 เม.ย.65 รับวางบลิถงึวันที่ 4-เม.ย.-65 12-พ.ค.-65

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

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

รอบ 16-17 พ.ค.65 รับวางบลิถงึวันที่ 17-พ.ค.-65 30-ม.ิย.-65

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

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

รอบ 1 และ 4 ก.ค.65 รับวางบลิถงึวันที่ 4-ก.ค.-65 15-ส.ค.-65

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

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

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

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

รอบ 16 และ 19 ก.ย.65 รับวางบลิถงึวันที่ 19-ก.ย.-65 31-ต.ค.-65

รอบวำงบลิ วนัทีร่บัวำงบลิ

รำชวทิยำลยัจฬุำภรณ์ 

ปฏทินิกำรรบัวำงบลิ - กำรจำ่ยช ำระหนีเ้จำ้หนีก้ำรคำ้ ประจ ำปีงบประมำณ 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.105)

เลขท่ีใบตรวจรับ

(Mvt.103)

เลขใบส่ังซ้ือ/สัญญา

(ระบบใหม่)

เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/สัญญา

(ระบบเก่า)

เลขท่ีใบก ากับภาษี/

เลขท่ีเอกสารอ่ืนฯ
ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้าง มูลค่า ผู้ส่ง

1 - 5100001963 4146500201 - 22020106 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ำกัด 182,500.00              กรรณ์ตำ

2 - 5100001884 4146500182 - 4183039213 บริษัท คำร์ล ไซส์ส จ ำกัด 15,000.00               กรรณ์ตำ

3 - 5100002121 4146500220 - 4047142 บริษัท เอ็ดวำร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 14,000.00               กรรณ์ตำ

4 - 5100002120 4146500215 - IV6501-1982 บริษัท แม็กซิมอินเตอร์คอร์ปอร์เรช่ัน จ ำกัด 7,200.00                 กรรณ์ตำ

5 - 5100002112 4146500237 - IV2201014 บริษัท เคเจ. ชมภูภัณฑ์ เมดิคอล จ ำกัด 34,000.00               กรรณ์ตำ

6 - 5100002123 4146500230 - IV6502173 บริษัท ซัมมิท เฮลท์แคร์ จ ำกัด 14,400.00               กรรณ์ตำ

7 - 5100002118 4146500223 - IV6502-00135 บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ำกัด 8,200.00                 กรรณ์ตำ

8 - 5100002124 4146500221 - 6502053 บริษัท สไพน์ ไลน์ เมดิคอล จ ำกัด 45,000.00               กรรณ์ตำ

9 - 5100001939 4146500226 - 650/0337 บริษัท แนชเชอริล มีเดีย จ ำกัด 12,000.00               กรรณ์ตำ

10 - 5100001950 4146500234 - 1168970455 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด 210,000.00              กรรณ์ตำ

11 - 5100001883 4146500236 - 1168953915 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด 17,000.00               กรรณ์ตำ

12 - 5100002122 4146500222 - 5159674545A บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ำกัด 34,000.32               กรรณ์ตำ

13 - 5100001400 4146500082 - 5448375233A บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 3,000.00                 กรรณ์ตำ

14 - 5100001191 4116501718 - 5335718513A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 29,960.00               กรรณ์ตำ

15 - 5100000469 4146500202 - MS202201-048 บริษัท เมดิคอล โซลูช่ันส์ จ ำกัด 28,000.00               กรรณ์ตำ

16 - 5100001511 4116500668 - 6501 หจก.กุลสวัสด์ิซัพพลำย 28,979.17               ไพรินทร์

17 - 5100001516 4116501046 - SD04435 บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 4,547.50                 ไพรินทร์

18 - 5100002105 4116503334 - 533646 หจก.โอฬำรเรืองกิจ 27,392.00               ไพรินทร์

19 - 5100002204 4116504803 - BL65022958 บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค  จ ำกัด 5,489.10                 ณัฐชนัญ

20 - 5100001693 4166400189 - 0810 บริษัท สยำมซำนิทำรีแวร์อินดัสทรี จ ำกัด 2,650,000.00           ประพัศสำร

21 - 5100002349 4136500136 - IV21207 บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด 764,690.00              กรรณ์ตำ

22 - 5100002366 4116504244 - IVN2202-083 บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ำกัด 5,136.00                 กรรณ์ตำ

23 - 5100002346 4146500225 - 973165702 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ำกัด 188,833.00              กรรณ์ตำ

24 - 5100002344 4146500188 - 973164841 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ำกัด 142,527.00              กรรณ์ตำ

เอกสารวางบิลรอบท่ี 16-17 มีนาคม 2565



เอกสารวางบิลรอบท่ี 16-17 มีนาคม 2565

25 - 5100001937 4146500210 - 22020103 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ำกัด 80,000.00               กรรณ์ตำ

26 - 5100000800 4146500160 - 21120272 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ำกัด 45,500.00               กรรณ์ตำ

27 - 5100001669 4116401151 - 5335714589 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 16,050.00               จรรยนำถ

28 - 5100002158 4146500218 - 5335788752A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 119,840.00              กรรณ์ตำ

29 - 5100002155 4146500217 - 5335796339 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 22,500.00               กรรณ์ตำ

30 - 5100001061 4116400711 อซ1111-0099/64 5335678302A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 381,800.00              จรรยนำถ

31 - 5100001685 4126500015 - TS65010033 บริษัท ซันเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 74,900.00               ณัฐชนัญ

32 - 5100001687 4166500031 สพด.190/2564(001) 9900044991 บริษัท ไทยเร้นท์อะคำร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 25,466.00               ณัฐชนัญ

33 - 5100001688 4166500116 สพด.95/2564(001) 9900044987 บริษัท ไทยเร้นท์อะคำร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 79,715.00               ณัฐชนัญ

34 - 5100002049 4116503421 - V016502025 บริษัท คอนโทรล ดำต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 490,000.00              ธิตินี

35 - 5100002442 4116503498 - R 0221-65 บริษัท รีโซลิค จ ำกัด 27,900.00               จันทร์เพ็ญ

36 - 5100002150 4116503123 - IV6502-179 บริษัท เวิร์ดไวด์ เทรด ไทย จ ำกัด 20,544.00               จันทร์เพ็ญ

37 - 5100001682 4166500026 - H-22/00054 บริษัท เกตซ์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 2,495,000.00           กำญจนำภำ

38 - 5100002099 4116503105 - T036/65 บริษัท เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคช่ันแนล จ ำกัด 325,000.00              กำญจนำภำ

39 - 5100002393 4166500159 สพด.146/2565(001) IV2200266 บริษัท แอสตรำโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จ ำกัด 800,000.00              กำญจนำภำ

40 - 5100002157 4166400199 สพด.392/2564(001) 6502007 บริษัท มำโช โมช่ัน จ ำกัด 481,450.00              ธิตินี

41 - 5100002178 4166500184 สพด.161/2565(001) INV2022020002 หจก.ลลภัส 810,000.00              ธิตินี

42 - 5100002725 4166400121 สพด.177/2564(001) 427S6556032547 บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด 186,800,000.00        กำญจนำภำ

43 - 5100014140 4146500090 - 975633433 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ำกัด 120,000.00              จรรยนำถ

44 - 5100002575 4116401805 อซ1312-1454/63 5448340897A บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 3,000.00                 กรรณ์ตำ

45 - 5100002571 4146400887 - 5448342076A บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 6,000.00                 กรรณ์ตำ

46 - 5100002574 4146500065 - 5448342580A บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 3,000.00                 กรรณ์ตำ

47 - 5100002567 4146401154 - 5448342074A บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 6,000.00                 กรรณ์ตำ

48 - 5100002546 4146500224 - IVTN65020170 บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ำกัด 32,000.00               กรรณ์ตำ

49 - 5100002543 4146500174 - IVTN65020121 บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ำกัด 253,050.00              กรรณ์ตำ

50 - 5100002538 4146500219 - 650200441 บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ำกัด 86,000.00               กรรณ์ตำ
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51 - 5100002746 4116500466 - SVI-22/00030 บริษัท เกตซ์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 28,000.00               พัชรนันย์

52 - 5100002769 4116504791 - SVSO22-00059 บริษัท เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 49,401.90               กำญจนำภำ

53 - 5100002754 4116505472 - 131403 บริษัท โซวิค จ ำกัด 23,500.00               กำญจนำภำ

54 - 5100001405 4116501663 - IV6500160 บริษัท คลำริตัส จ ำกัด 302,250.00              พัชรนันย์

55 - 5100001671 4116406984 - 1168249821 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด 128,400.00              พัชรนันย์

56 - 5100002786 4116504478 - IV220246 บริษัท ทิพย์ ไทย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด 9,737.00                 จันทร์เพ็ญ

57 - 5100002887 4116504022 - IV22-08942 บริษัท อำร์เอ็กซ์ จ ำกัด 30,000.00               จันทร์เพ็ญ

58 - 5100002356 4116503515 - IV6502004 บริษัท มอร์ อิมเพรสช่ัน เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 445,000.00              พัชรนันย์

59 - 5100002590 4116406837 - 42201018 บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ำกัด 28,533.34               จันทร์เพ็ญ

60 - 5100001857 4116402182 - 5335708730A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 120,000.00              จันทร์เพ็ญ

61 - 5100002534 4116403682 - L64-14080 บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ำกัด 488,000.00              จันทร์เพ็ญ

62 - 5100002901 4116503489 - 5335740029 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 9,095.00                 จันทร์เพ็ญ

63 - 5100002536 4166500138 - 25807 บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 300,832.00              จันทร์เพ็ญ

64 - 5100002334 4116404109 อซ1010-0255/64 MS202106-140 บริษัท เมดิคอล โซลูช่ันส์ จ ำกัด 321,000.00              จันทร์เพ็ญ

65 - 5100002347 4116504719 - IVZ6502-00485 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 8,538.60                 กรรณ์ตำ

66 - 5100002159 4126500002 - IV6502107 บริษัท ลีก้ำ บิสสิเนส จ ำกัด 208,650.00              ธิตินี

67 - 5100002162 4116407153 - ID2202/001 บริษัท ดู นำว จ ำกัด 82,390.00               ธิตินี

68 - 5100002161 4116503234 - IV6502106 บริษัท ลีก้ำ บิสสิเนส จ ำกัด 73,830.00               ธิตินี

69 - 5100001826 4116504253 - 0434.0165 บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ำกัด 7,768.20                 ขวัญใจ

70 - 5100002222 4116505253 - IV220209 บริษัท เคพีไฟว์ จ ำกัด 134,820.00              กำญจนำภำ

71 - 5100001686 4116500402 - CT21-0021577-04 บริษัท แอ๊ดวำนซ์ กรุ๊ป เอเชีย จ ำกัด 33,437.50               จุฑำรัตน์

72 - 5100002233 4116503848 - AR220101348 บริษัท โฟนิกซ์ จ ำกัด 7,062.00                 จุฑำรัตน์

73 - 5100001871 4116501957 - SRI22010005 บริษัท มำสเตอร์คูล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 

(มหำชน)

12,840.00               จุฑำรัตน์

74 - 5100002171 4116504329 - AR220104316 บริษัท โฟนิกซ์ จ ำกัด 15,536.40               จุฑำรัตน์

75 - 5100002448 4116400685 - IV650131/023 หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซิสเท็มส์ 685.16                    จุฑำรัตน์
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76 - 5100002246 4116504835 - 65-001099 บริษัท คลำสิคสแกน จ ำกัด 12,840.00               จุฑำรัตน์

77 - 5100002232 4116501964 - 65-000681 บริษัท คลำสิคสแกน จ ำกัด 12,840.00               จุฑำรัตน์

78 - 5100002535 4116504029 - IMV122020124 บริษัท จ ำเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ำกัด 2,700.00                 จันทร์เพ็ญ

79 - 5100002328 4116504059 - IV650110 บริษัท บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 2,550.00                 จันทร์เพ็ญ

80 - 5100002326 4116503593 - IV-2200124 บริษัท เทคเอช จ ำกัด 3,500.00                 จันทร์เพ็ญ

81 - 5100000787 4116500092 - 25575 บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 82,500.00               จันทร์เพ็ญ

82 - 5100000789 4116500464 - 25576 บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 117,250.00              จันทร์เพ็ญ

83 - 5100002019 4116500621 - 12201076 บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ำกัด 78,766.00               จันทร์เพ็ญ

84 - 5100000471 4116502839 - IV6501-00016 บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จ ำกัด 346,145.00              จันทร์เพ็ญ

85 - 5100002330 4116505250 - IV6502-00035 บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จ ำกัด 128,400.00              จันทร์เพ็ญ

86 - 5100000768 4116503807 - 5448368665 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 120,900.00              จันทร์เพ็ญ

87 - 5100000475 4116501531 - 1168778730 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด 46,010.00               จันทร์เพ็ญ

88 - 5100002332 4116406233 - 5335824839 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 16,585.00               จันทร์เพ็ญ

89 - 5100000770 4116503687 - IV6501006 บริษัท โมเลคคิวลำร์ดีเอ็กซ์ จ ำกัด 115,560.00              จันทร์เพ็ญ

90 - 5100001420 4116504493 - IV6501020 บริษัท โมเลคคิวลำร์ดีเอ็กซ์ จ ำกัด 115,560.00              จันทร์เพ็ญ

91 - 5100002406 4116502263 - DST2200253 บริษัท เดนท์สพลำย ชิโรน่ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 17,500.00               พัชรนันย์

92 - 5100001561 4166500091 - 001/019 บริษัท เฮลท์ แคร์ เทคโนโลย่ี จ ำกัด 49,395.00               พัชรนันย์

93 - 5100001967 4116402591 - 5335743639A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 22,737.50               พัชรนันย์

94 - 5100002189 4116504197 - SXBD22010081 บริษัท ไบโอดีไซน์ จ ำกัด 10,700.00               ขวัญใจ

95 - 5100002190 4116503503 - BI6502-005 บริษัท แอนเดน คอร์ปปอเรช่ัน จ ำกัด 15,000.00               ขวัญใจ

96 - 5100002197 4116504712 - IVZ6501-00135 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 4,996.90                 ขวัญใจ

97 - 5100001677 4116503339 - IV65-01-320 หจก.วงษ์สินอุดมกำรไฟฟ้ำ 33,170.00               ไพรินทร์

98 - 5100013344 4136500073 - 4046420 บริษัท เอ็ดวำร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 10,000,000.00          จรรยนำถ

99 - 5100002586 4166500157 สพด.143/2565(001) 0781.0265 บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ำกัด 5,500,000.00           กำญจนำภำ

100 - 5100002501 4166400252 สพด.437/2564(001) IV20220115-R2 บริษัท แอพพลำย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จ ำกัด 4,900,000.00           กำญจนำภำ
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101 - 5100002500 4166400251 สพด.436/2564(001) IV20220115-R1 บริษัท แอพพลำย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จ ำกัด 4,900,000.00           กำญจนำภำ

102 - 5100001885 4166400172 สพด.304/2564(001) SKY-IT-22-02-002 บริษัท สกำย ไอซีที จ ำกัด (มหำชน) 980,000.00              ธิตินี

103 - 5100002654 4166500200 สพด.196/2565(001) IV6502042 บริษัท เฮิร์ธ ไลน์ จ ำกัด 470,000.00              จันทร์เพ็ญ

104 - 5100002616 4166500052 สพด.23/2565(001) 131462 บริษัท โซวิค จ ำกัด 3,290,000.00           กำญจนำภำ

105 - 5100002108 4116504265 - IV12202023 บริษัท ฟิตเนส เอ็กซ์เบิร์ต (ไทย) จ ำกัด 235,000.00              กำญจนำภำ

106 - 5100002412 4116501661 - 174248 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ จ ำกัด 49,630.00               พัชรนันย์

107 - 5100003156 4116503856 - IN220223 บริษัท ทรำนส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ำกัด 300,000.00              กำญจนำภำ

108 - 5100002964 4116505136 - IV6502008 บริษัท โมเลคคิวลำร์ดีเอ็กซ์ จ ำกัด 115,560.00              จันทร์เพ็ญ

109 - 5100002119 4116502517 - 582853 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 59,488.79               ไพรินทร์

110 - 5100002343 4116505224 - 6502001 บริษัท เดอะ วิช่ันมิชช่ัน จ ำกัด 490,203.38              ณัฐชนัญ

111 - 5100002831 4116500740 - 12202033 บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ำกัด 20,648.40               จันทร์เพ็ญ

112 - 5100002605 4116504556 - 010/02/2565 บริษัท กำร์ดครีเอช่ัน จ ำกัด 48,685.00               ณัฐชนัญ

113 - 5100002607 4116401536 อซ1010-0122/64 INV2022010003 บริษัท อีเทอนอลซอฟท์ จ ำกัด 41,660.00               ณัฐชนัญ

114 - 5100002194 4166500120 สพด.56/2565(001) IV6502105 บริษัท ลีก้ำ บิสสิเนส จ ำกัด 104,592.50              ณัฐชนัญ

115 - 5100003116 4116403883 - IV6412-2612 บริษัท อิโนเวช่ันส์ จ ำกัด 17,000.00               กำญจนำภำ

116 - 5100001918 4166500077 สพด.37/2565(001) AR6502-00001 บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 194,025.00              กำญจนำภำ

117 - 5100001208 4166500114 สพด.86/2565(001) 0490034001 บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ำกัด 1,000,000.00           กำญจนำภำ

118 - 5100003101 4116506049 - IV650137 บริษัท บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1,990.00                 พัชรนันย์

119 - 5100002815 4116504789 - SXLL65020106 บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ำกัด 2,140.00                 พัชรนันย์

120 - 5100002163 4166500128 สพด.91/2565(001)

(ม.ค.)

IV-20220200004 บริษัท เอสเคซี โคออพเปอเรช่ัน จ ำกัด 213,108.33              จุฑำรัตน์

121 - 5100002240 4166500065 สพด.15/2565(001)

(ม.ค.)

BL2022020212 หจก.มีสไนติงเกล เฮลท์แคร์ 63,750.00               จุฑำรัตน์

122 - 5100002646 4116501568 - IV2200029 บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จ ำกัด 12,180.00               ธิตินี

123 - 5100002587 4116502190 - PN65/0063 บริษัท เพำเวอร์ นำว จ ำกัด 299,000.00              ธิตินี
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124 - 5100002968 4146500227 - DE0265047B บริษัท ฟีนิกซ์ เอ็กเซล จ ำกัด 350,820.00              กรรณ์ตำ

125 - 5100002992 4146500214 - 1169037881 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด 53,200.00               กรรณ์ตำ

126 - 5100002986 4146500231 - 60390 บริษัท ฮอสปีเทค จ ำกัด 113,000.00              กรรณ์ตำ

127 - 5100002967 4146500228 - D12641552 บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

58,850.00               กรรณ์ตำ

128 - 5100002993 4146500232 - 6500871 บริษัท เมดิไทม์ จ ำกัด 386,398.00              กรรณ์ตำ

129 - 5100002602 4136500138 สพด.107/2565(001) IV6502-00018 บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 277,500.00              กรรณ์ตำ

130 - 5100002603 4136500139 สพด.107/2565(001) IV6502-00019 บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 277,500.00              กรรณ์ตำ

131 - 5100002160 4116405549 - IV6502108 บริษัท ลีก้ำ บิสสิเนส จ ำกัด 67,257.14               จุฑำรัตน์

132 - 5100002170 4116502834 - INV-01-65-0001 บริษัท แนคซ์ เน็ตเวิร์ค โซลูช่ัน จ ำกัด 217,298.50              จุฑำรัตน์

133 - 5100002445 4116504808 - IV-20220200005 บริษัท เอสเคซี โคออพเปอเรช่ัน จ ำกัด 128,186.00              จุฑำรัตน์

134 - 5100002219 4166500123 สพด.100/2565(001)

(งวด1)

IV64123001 บริษัท ทูเอ็น คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 3,225,000.00           จุฑำรัตน์

135 - 5100002156 4166400275 สพด.455/2564(001)

(ม.ค.)

IV650210002 บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลท่ิง จ ำกัด 205,000.00              จุฑำรัตน์

136 - 5100001714 4136400025 สพด.135/2564(001)

(ม.ค.)

023 บริษัท รักษำควำมปลอดภัย เอ.พี.มีดี แอร์ กำร์ด จ ำกัด 65,805.00               จุฑำรัตน์


