
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/
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1 - 5100001602 4166500030 สพด.160/2563(001)

ม.ค.65

IR0002/65 บริษัท ไอริณ เน็ทเวิร์ค จ ำกัด 77,840.00       ธิตินี

2 - 5100005861 4136400186 สพด.79/2563(001) 2107075 บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด 18,300,000.00 ธิตินี

3 - 5100001655 4116407154 - 20220201 บริษัท เจบิท ดอท เน็ต จ ำกัด 99,510.00       ธิตินี

4 - 5100001494 4116504115 - BL65014139 บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จ ำกัด 866.70           ธิตินี

5 - 5100001502 4116504199 - KPPINV0165/040 บริษัท เก้ำ พอเพียง พรีเม่ียม จ ำกัด 4,500.00         ธิตินี

6 - 5100001501 4116504200 - KPPINV0165/039 บริษัท เก้ำ พอเพียง พรีเม่ียม จ ำกัด 5,000.00         ธิตินี

7 - 5100001727 4166500136 สพด.68/2565(001)

พย.-64

IV6412-034 บริษัท แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดร้ี จ ำกัด 1,445,442.15   ธิตินี

8 - 5100001092 4116502501 - IB12-21-0060 บริษัท อินโฟเควสท์ จ ำกัด 99,800.06       ธิตินี

9 - 5100001661 4116503482 - 2688 บริษัท เซลล์ดอทคอม จ ำกัด 22,000.00       ธิตินี

10 - 5100001634 4166500121 สพด.95/2565(001)

มค.-65

IV6502021 บริษัท อูโก จ ำกัด 72,000.00       ธิตินี

11 - 5100001732 4116503570 - 9900044998 บริษัท ไทยเร้นท์อะคำร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 139,100.00      ธิตินี

12 - 5100001720 4166500136 สพด.68/2565(001)

ตค.-64

IV6412-033 บริษัท แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดร้ี จ ำกัด 1,322,202.52   ธิตินี

13 - 5100001633 4166500122 สพด.96/2565(001)

มค.-65

IV6502020 บริษัท อูโก จ ำกัด 80,000.00       ธิตินี

14 - 5100001262 4116500632 - 12201073 บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ำกัด 126,666.66      กำญจนำภำ

15 - 5100001416 4116500670 - IV6501197 บริษัท วอเทค จ ำกัด 10,666.00       กำญจนำภำ

16 - 5100001612 4116501563 - 72112154 บริษัท ไทย จีแอล จ ำกัด 16,050.00       กำญจนำภำ

17 - 5100001294 4116500680 - 134/6689 หจก.เอนโดสโคปแอนด์ เซอร์วิส 170,979.00      กำญจนำภำ

18 - 5100001269 4116502350 - 134/6690 หจก.เอนโดสโคปแอนด์ เซอร์วิส 113,134.00      กำญจนำภำ

เอกสารวางบิลรอบท่ี 1-2 มีนาคม 2565
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19 - 5100001153 4116504324 - 2565/0359 บริษัท เอ็น พี อินเตอร์เทรด จ ำกัด 18,000.00       จันทร์เพ็ญ

20 - 5100001152 4116500826 - 2565/0357 บริษัท เอ็น พี อินเตอร์เทรด จ ำกัด 320,000.00      จันทร์เพ็ญ

21 - 5100001861 4166500140 สพด.92/2565(001) IV1NL2200025 บริษัท บุ๊คโปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 1,910,000.00   ธิตินี

22 - 5100001724 4166500041 สพด.34/2565(001) 3950001348 บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1,498,000.00   กำญจนำภำ

23 - 5100001745 4166500034 สพด.33/2565(001) IV22012021 บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 995,000.00      กำญจนำภำ

24 - 5100001432 4116504543 - IV22-000069 บริษัท พันชำยน์ เทคโนโลยี จ ำกัด 8,025.00         จันทร์เพ็ญ

25 - 5100002045 4116501310 - IV2112017 บริษัท โลหะประทีป เน็กซ์เจน จ ำกัด 11,695.10       ธิตินี

26 - 5100001431 4116504552 - IV22-000068 บริษัท พันชำยน์ เทคโนโลยี จ ำกัด 11,770.00       จันทร์เพ็ญ

27 - 5100001367 4116502868 - INV644856 บริษัท ซิสเต็ม พำร์ท แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด 13,155.65       ณัฐชนัญ

28 - 5100001678 4126500027 - INV2201-0156 บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวช่ัน จ ำกัด 66,500.00       ณัฐชนัญ

29 - 5100001679 4126500021 - INVB012112-0133 บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวช่ัน จ ำกัด 160,500.00      ณัฐชนัญ

30 - 5100001680 4126500021 - INVB012201-0037 บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวช่ัน จ ำกัด 160,500.00      ณัฐชนัญ

31 - 5100001681 4116500404 - INV2201-0151 บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวช่ัน จ ำกัด 2,500.00         ณัฐชนัญ

32 - 5100001873 4116500400 - 2200010649 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 

(มหำชน)

436,832.85      ณัฐชนัญ

33 - 5100001700 4166500053 สพด.128/2561(001) 9900044988 บริษัท ไทยเร้นท์อะคำร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 43,120.00       ณัฐชนัญ

34 - 5100001703 4166500057 สพด.145/2561 9900044992 บริษัท ไทยเร้นท์อะคำร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 25,680.00       ณัฐชนัญ

35 - 5100001704 4166500062 สพด.150/2563(001) 9900044995 บริษัท ไทยเร้นท์อะคำร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 41,730.00       ณัฐชนัญ

36 - 5100001706 4166500063 สพด.183/2563(001) 9900044989 บริษัท ไทยเร้นท์อะคำร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 76,505.00       ณัฐชนัญ

37 - 5100001708 4166500032 สพด.189/2564(001) 9900044996 บริษัท ไทยเร้นท์อะคำร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 38,841.00       ณัฐชนัญ

38 - 5100001999 4116503479 - 582427 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 12,960.00       ณัฐชนัญ

39 - 5100002000 4116504477 - 580903 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 38,000.00       ณัฐชนัญ

40 - 5100002001 4116504495 - 580974 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 380,000.00      ณัฐชนัญ
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41 - 5100001658 4116501363 - 6502-011 บริษัท เพำเวอร์ นำว จ ำกัด 341,000.00      ธิตินี

42 - 5100001359 4166500078 สพด.35/2565(001) AR6501-00019 บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 1,000,000.00   พัชรนันย์

43 - 5100001670 4116504489 - S65.0010 บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ำกัด 14,445.00       พัชรนันย์

44 - 5100001562 4116504510 - IMV122010214 บริษัท จ ำเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ำกัด 26,250.00       พัชรนันย์

45 - 5100001358 4166500076 สพด.36/2565(001) AR6501-00015 บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 4,202,500.00   พัชรนันย์

46 - 5100001498 4166500095 สพด.66/2565(001) 948588190 บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 800,000.00      จันทร์เพ็ญ

47 - 5100001856 4116501470 - 5335742619 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 2,158.08         จันทร์เพ็ญ

48 - 5100001855 4116503076 - 5335742618 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 6,789.15         จันทร์เพ็ญ

49 - 5100002020 4116502436 - 12201077 บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ำกัด 140,000.00      จันทร์เพ็ญ

50 - 5100001652 4166500066 สพด.48/2565(001) 427S6556034470 บริษัท ซีเม้นท์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด 225,000.00      กำญจนำภำ

51 - 5100001242 4166500129 สพด.101/2565(001) 12201072 บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ำกัด 316,666.00      กำญจนำภำ

52 - 5100001559 4116503808 - SL22014229 บริษัท เจนบรรเจิด จ ำกัด 31,244.00       ณัฐชนัญ

53 - 5100013570 4126400070 - INV1064120687 บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 70,620.00       จุฑำรัตน์

54 - 5100001030 4116501356 - AR220103365 บริษัท โฟนิกซ์ จ ำกัด 5,220.00         จุฑำรัตน์

55 - 5100001719 4166500028 สพด.307/2564(001

(ม.ค.)

IV2202000001 บริษัท ไทย เทคโนโลยี แอนด์ เดเวลลอป จ ำกัด 63,333.33       จุฑำรัตน์

56 - 5100000708 4166400233 สพด.415/2564(001) IN22010068 บริษัท เพ็นทิน่ัม ดี จ ำกัด 111,000.00      จุฑำรัตน์

57 - 5100000646 4116404704 - 10012022 บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ำกัด 31,682.70       จุฑำรัตน์

58 - 5100001690 4116407152 - 039/2565 บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ำกัด 80,000.00       จุฑำรัตน์

59 - 5100001694 4166500111 สพด.474/2564(001)

(งวด3)

038/2565 บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จ ำกัด 204,166.66      จุฑำรัตน์

60 - 5100001254 4146500171 - 1168894747 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด 89,000.00       กรรณ์ตำ

61 - 5100001442 4146500212 - 200043303 บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ำกัด 95,220.00       กรรณ์ตำ
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62 - 5100001401 4146500213 - PS2201063 บริษัท พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จ ำกัด 10,200.00       กรรณ์ตำ

63 - 5100001250 4146500177 - IV2022010161 บริษัท ซิมเจนส์ จ ำกัด 22,000.00       กรรณ์ตำ

64 - 5100001202 4146500185 - IV6501-0499 บริษัท แม็กซิมอินเตอร์คอร์ปอร์เรช่ัน  จ ำกัด 3,600.00         กรรณ์ตำ

65 - 5100001414 4146500179 - 6501069 บริษัท สไพน์ ไลน์ เมดิคอล จ ำกัด 4,000.00         กรรณ์ตำ

66 - 5100001728 4116501091 - IV2201091 บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง (ไทยแลนด์) จ ำกัด 9,360.36         กรรณ์ตำ

67 - 5100001713 4116504387 - 5151549180 บริษัท เอสพีซี อำร์ที จ ำกัด 17,120.00       กรรณ์ตำ

68 - 5100000390 4146500187 - INV.220110/01 บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ำกัด 67,500.00       กรรณ์ตำ

69 - 5100001399 4146500216 - 650100266 บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ำกัด 18,800.00       กรรณ์ตำ

70 - 5100001723 4116503614 - TMW6501-0007 บริษัท เมดิกำ อินโนวำ จ ำกัด 7,000.00         กรรณ์ตำ

71 - 5100001411 4116504385 - IV20220098 บริษัท แอพพลำย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ 

จ ำกัด

68,480.00       กรรณ์ตำ

72 - 5100001160 4116503268 - IV20220076-R2 บริษัท แอพพลำย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ 

จ ำกัด

36,380.00       กรรณ์ตำ

73 - 5100000573 4146500189 - 65-010044 บริษัท เอียร์โทน(ประเทศไทย) จ ำกัด 24,300.00       กรรณ์ตำ

74 - 5100001716 4146500170 - 1168910894 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด 125,618.00      กรรณ์ตำ

75 - 5100001718 4146500165 - 6500359 บริษัท เมดิไทม์ จ ำกัด 147,958.00      กรรณ์ตำ

76 - 5100001721 4146500164 - 6500624 บริษัท เมดิไทม์ จ ำกัด 464,238.00      กรรณ์ตำ

77 - 5100001107 4146500192 - 30278-79 บริษัท ออดิเมด จ ำกัด 121,640.00      กรรณ์ตำ

78 - 5100001715 4146500211 - 5335726202A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 89,020.00       กรรณ์ตำ

79 - 5100001711 4116504384 - INV2022013136 บริษัท โปรซอร์ซ จ ำกัด 2,750.00         กรรณ์ตำ

80 - 5100001422 4116506715 - SP6501-0017 บริษัท สเปซเมด จ ำกัด 4,280.00         พัชรนันย์

81 - 5100001421 4116502265 - IRP-220100014 บริษัท ไอริซเพอร์ฟอร์ม้ำนซ์ จ ำกัด 29,960.00       พัชรนันย์

82 - 5100001481 4116500033 - S I02/64120005 บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จ ำกัด 8,025.00         พัชรนันย์
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83 - 5100001417 4116501113 - IV650061 บริษัท บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 7,200.00         พัชรนันย์

84 - 5100001419 4116501439 - IV650062 บริษัท บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 9,000.00         พัชรนันย์

85 - 5100000495 4116503637 - IV6501-007 บริษัท แอล เอส สปอร์ต ซัพพลำย จ ำกัด 3,800.00         พัชรนันย์

86 - 5100001183 4116501658 - 0490034344 บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ำกัด 260,000.00      พัชรนันย์

87 - 5100001433 4116504030 - IST-2201008 บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ำกัด 8,000.00         พัชรนันย์

88 - 5100001415 4116504325 - IV650063 บริษัท บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 450.00           พัชรนันย์

89 - 5100001424 4116505896 - SP6410-0142 บริษัท สเปซเมด จ ำกัด 4,280.00         พัชรนันย์

90 - 5100001357 4116504186 - IV65-01-234 หจก.วงษ์สินอุดมกำรไฟฟ้ำ 38,801.25       ไพรินทร์

91 - 5100001289 4116503322 - 574972 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 9,000.00         ไพรินทร์

92 - 5100000884 4136500029 สพด.198/2564(001)

งวดท่ี 10

22/01-013 บริษัท ยูทิลิต้ี บิสิเนส อัลลำยแอนซ์ จ ำกัด 101,626.00      ไพรินทร์

93 - 5100001157 4166500061 สพด.191/2562(001) 22010753 บริษัท ล็อตเต้ เรนท์-อะ-คำร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 114,918.00      ณัฐชนัญ

94 - 5100000701 4166500061 สพด.191/2562(001) IV6412015 บริษัท ล็อตเต้ เรนท์-อะ-คำร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 114,918.00      ณัฐชนัญ

95 - 5100000697 4166500061 สพด.191/2562(001) IV6411015 บริษัท ล็อตเต้ เรนท์-อะ-คำร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 114,918.00      ณัฐชนัญ

96 - 5100001158 4166500064 สพด.224/2562(001) 22010754 บริษัท ล็อตเต้ เรนท์-อะ-คำร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 94,802.00       ณัฐชนัญ

97 - 5100000704 4166500064 สพด.224/2562(001) IV6412016 บริษัท ล็อตเต้ เรนท์-อะ-คำร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 94,802.00       ณัฐชนัญ

98 - 5100000699 4166500064 สพด.224/2562(001) IV6411016 บริษัท ล็อตเต้ เรนท์-อะ-คำร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 94,802.00       ณัฐชนัญ

99 - 5100001309 4116502755 - REP22-00013 บริษัท โตโยต้ำ พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ จ ำกัด

(สำขำท่ี 00001)

42,499.87       ณัฐชนัญ

100 - 5100000671 4116500458 - 004/2565 หจก.ไวท์ แอ๊นท์ โกลด์ 13,482.00       ณัฐชนัญ

101 - 5100000489 4116404780 - 556213 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 47,310.00       ณัฐชนัญ

102 - 5100001282 4166500079 สพด.38/2565(001) AR6501-00016 บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 2,136,596.00   จันทร์เพ็ญ

103 - 5100001271 4116501148 - AR6501-00014 บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 99,233.83       กำญจนำภำ
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104 - 5100001810 4166500136 สพด.68/2565(001)

ธค-64

IV6501-043 บริษัท แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดร้ี จ ำกัด 1,392,739.56   ธิตินี

105 - 5100001893 4116503581 - P6502022 บริษัท โปรเฟส เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 117,000.00      ธิตินี

106 - 5100001812 4166500029 สพด.302/2564(001)

มค-65

IV650202014 บริษัท สปีด้ี แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 64,735.00       ธิตินี

107 - 5100001702 4166500142 สพด.94/2565(001) IV65-00120 บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ำกัด 870,000.00      จุฑำรัตน์

108 - 5100001858 4166500161 สพด.145/2565(001) 2202002 บริษัท เพรสซิเดนท์โกลบอลเมดิคอล จ ำกัด 5,400,000.00   จันทร์เพ็ญ

109 - 5100001811 4166500092 สพด.486/2564(001)

มค-65

234,11688 บริษัท รักษำจควำมปลอดภัย เอเชีย คลีนน่ิง 

เซอร์วิส จ ำกัด

2,232,500.00   ธิตินี

110 - 5100002207 4116504978 - IV21201 บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

680.00           กำญจนำภำ

111 - 5100001977 4116504323 - 65/028 บริษัท เอ็นโดเลนส์ จ ำกัด 38,000.00       พัชรนันย์

112 - 5100001870 4116502359 - 5335742709 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 23,400.90       พัชรนันย์

113 - 5100002005 4116500827 - 6050007953 บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส จ ำกัด 24,363.90       พัชรนันย์

114 - 5100001974 4116504494 - 22020119 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ำกัด 20,865.00       พัชรนันย์

115 - 5100001972 4116504025 - SIP45020823 บริษัท คุ้ก เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ำกัด 9,200.00         พัชรนันย์

116 - 5100001973 4116501101 - 22020120 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ำกัด 23,754.00       พัชรนันย์

117 - 5100001065 4116501590 - 001-010 บริษัท เฮลท์ แคร์ เทคโนโลย่ี จ ำกัด 363,800.00      ไพรินทร์

118 - 5100000702 4146500116 - 5448370870A บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 6,000.00         กรรณ์ตำ

119 - 5100000860 4146500050 - 5335283751A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 128,166.00      กรรณ์ตำ

120 - 5100000820 4146500150 - 5335497804A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 59,628.00       กรรณ์ตำ

121 - 5100000841 4146500117 - 5335490376A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 70,506.00       กรรณ์ตำ

122 - 5100000815 4146500199 - 5335629785A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 88,346.00       กรรณ์ตำ
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123 - 5100001168 4146500200 - 5335687132A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 234,800.00      กรรณ์ตำ

124 - 5100001199 4146500158 - 5159670515 บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ำกัด 212,520.00      กรรณ์ตำ

125 - 5100000883 4146400676 - 5448370965A บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 9,000.00         กรรณ์ตำ

126 - 5100000882 4146500087 - 5335489993A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 18,000.00       กรรณ์ตำ

127 - 5100000718 4146500062 - 5335317400A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 37,500.00       กรรณ์ตำ

128 - 5100000833 4146500149 - 5448360015A บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 6,000.00         กรรณ์ตำ

129 - 5100000899 4146500196 - 5159667801 บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ำกัด 24,500.00       กรรณ์ตำ

130 - 5100000880 4146500086 - 5335489992A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 55,314.00       กรรณ์ตำ

131 - 5100000385 4146500206 - B36501060 บริษัท อัลลำยแอนซ์ ฟำร์มำ จ ำกัด 48,150.00       กรรณ์ตำ

132 - 5100000383 4146500195 - ACE2201008 บริษัท เอ ซี อี คอมเมอร์เซียล จ ำกัด 16,050.00       กรรณ์ตำ

133 - 5100000723 4146500203 - NV-202201-032 บริษัท โนวำ เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ำกัด 83,000.00       กรรณ์ตำ

134 - 5100000935 4146500162 - 2120274 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ำกัด 163,500.00      กรรณ์ตำ

135 - 5100000569 4146500205 - 1168803065 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด 280,000.00      กรรณ์ตำ

136 - 5100001099 4146500197 - UO94008506 บริษัท ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 219,500.00      กรรณ์ตำ

137 - 5100000460 4146500163 - 5222000011 บริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ำกัด 12,000.00       กรรณ์ตำ

138 - 5100000458 4146500194 - 5222000125 บริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ำกัด 22,500.00       กรรณ์ตำ

139 - 5100000937 4146500204 - IV6501-0634 บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ำกัด 50,700.00       กรรณ์ตำ

140 - 5100000609 4146500120 - IV6412-15456 บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ำกัด 56,200.00       กรรณ์ตำ

141 - 5100000608 4146500155 - IV6412-15455 บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ำกัด 40,100.00       กรรณ์ตำ

142 - 5100002175 4116503858 - IV6501-0824 บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ำกัด 250,000.00      กำญจนำภำ

143 - 5100001984 4116502516 - KS650235 บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ำกัด 170,000.00      กำญจนำภำ

144 - 5100001970 4116501560 - 6501007 บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จ ำกัด 260,000.00      พัชรนันย์

145 - 5100001870 4116502338 - IV2200018 บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จ ำกัด 144,000.00      พัชรนันย์
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146 - 5100001930 4116503131 - 00080 บริษัท บ๊ิก คำเมร่ำ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 299,989.00      ธิตินี

147 - 5100001696 4166500033 สพด.219/2564(001) 9900044997 บริษัท ไทยเร้นท์อะคำร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 40,125.00       ณัฐชนัญ

148 - 5100001695 4166500060 สพด.130/2561(001) 9900044990 บริษัท ไทยเร้นท์อะคำร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 24,824.00       ณัฐชนัญ

149 - 5100001689 4166500069 สพด.129/2561(001) 9900044993 บริษัท ไทยเร้นท์อะคำร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 12,840.00       ณัฐชนัญ

150 - 5100002187 4126500028 - INVB012201-0063 บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวช่ัน จ ำกัด 56,175.00       ณัฐชนัญ

151 - 5100002199 4116504062 - 225/11245 บริษัท ประกำยเงิน จ ำกัด 498,993.00      ณัฐชนัญ

152 - 5100002202 4116504570 - INV1065020304 บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 8,988.00         ณัฐชนัญ

153 - 5100001189 4116503609 - IV6412033 บริษัท รีซัลท์ พลัส จ ำกัด 11,770.00       จุฑำรัตน์

154 - 5100002015 4116500737 - 12201075 บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ำกัด 23,333.33       จันทร์เพ็ญ

155 - 5100002012 4116500111 - 12201074 บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ำกัด 15,000.00       จันทร์เพ็ญ

156 - 5100000473 4116503644 - IV6501-00028 บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จ ำกัด 6,420.00         จันทร์เพ็ญ

157 - 5100001891 4116504479 - 2202066 อีทีซี ไอเดีย กรุ๊ป 35,203.00       ธิตินี

158 - 5100000316 4166500073 สพด.53/2565(001) BHL22/0008 บริษัท บำงกอกไฮแล็บ จ ำกัด 1,904,600.00   กำญจนำภำ

159 - 5100002513 4166400009 สพด.19/2564(001) 2022-01 บริษัท เคทีบีอีแอล เทคนิค จ ำกัด 12,490,000.00 กำญจนำภำ


