
วันท่ีให้มารับเช็ค      ......วันท่ี 7 - 9  เมษายน  2564...............        เวลา  09.00 น. – 14.00 น.

ติดต่อขอรับเช็คได้ท่ี  งานการคลังช้ัน 4 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ประสานงาน   คุณสรัญญา  คล้ายฉ่่า, คุณสุวัจณี  บุญประคอง  โทร. 02-849-6600 ต่อ 4046, 4059

ขอให้จัดเตรียมเอกสารประกอบการรับเช็ค ดังน้ี

1.  กรณีเจ้าของกิจการมารับเช็คด้วยตนเอง 2.  กรณีมอบอ่านาจให้ผู้อ่ืนมารับเช็คแทน

1) หนังสือรับรองการจัดต้ังกิจการ 

2) บัตรประจ่าตัวประชาชน

3) ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน                                          3) ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนผู้มอบอ่านาจ

4) ต้นฉบับใบก่ากับภาษี (ถ้ามี) 4) ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนผู้รับมอบอ่านาจ

5) เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง(ถ้ามี) 5) บัตรประจ่าตัวประชาชนผู้รับมอบอ่านาจ

6) ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

7) ต้นฉบับใบก่ากับภาษี (ถ้ามี)

8) เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง(ถ้ามี)

หมายเหตุ  กรณีมีผู้รับมอบอ่านาจมากกว่า 1 คน จะต้องลงลายมือช่ือให้ครบถ้วนท้ังหมดตาม

จ่านวนบุคคลท่ีได้รับมอบอ่านาจตามหนังสือมอบอ่านาจ และบัตรประชาชนพร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง

1. บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี (อ่านวยเภสัช) จ่ากัด 8370343597 2400000600
8370346928 2400000962
8370364971 2400001818

2. บริษัท ควอลิเมด จ่ากัด 728657 2400000981
3. บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ่ากัด ML20091669 2400001022
4. บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากัด UG94078652 2400001224

UG94090437 2400001606
5. บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จ่ากัด TRB09353/63 2400001279

TRB11250/63 2400001813
6. บริษัท ไรซ์ ฟอร์ ไลฟ์ จ่ากัด RFL630291

RFL630306
7. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด สามพี เมดิคอล 6311-0990 2400001511

6312-1054 2400001674
8. บริษัท สแตนดาร์ด ออร์โธซิส จ่ากัด IV631130778 2400001521
9. บริษัท บุนย์วานิช อินเตอร์เนช่ันแนล จ่ากัด FM630292 2400001523
10. บริษัท 2 เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จ่ากัด V00002574 2400001583
11. บริษัท เกตซ์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จ่ากัด SVI-20/00325 2400001620

ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา

1) หนังสือรับรองการจัดต้ังกิจการ

2) หนังสือมอบอ่านาจเพ่ือการรับเงิน

รายช่ือบริษัท

2400001503



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา

12. บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ่ากัด 26304576 2400001676
13. บริษัท โปลิฟาร์ม จ่ากัด IVB-63014280 2400001691
14. ส่านักงานเทศบาลต่าบลศาลายา ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เดือน ธ.ค. 632400001695
15. บริษัท ไบโอวาลิส จ่ากัด IV2010307 2400001768

IV2101016 2400001771
16. บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด 631204820 2400001787
17. บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ่ากัด IVN2012-264 2400001788
18. บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด IV6344198 2400001791
19. บริษัท ยูเน่ียน อินเตอร์ ซัพพลาย จ่ากัด 20263 2400001792
20. บริษัท แพลททิน่ัม อินเตอร์ พร้ิน แอนด์ ซัพพลาย จ่ากัด IV63/12/045 2400001794
21. บริษัท พี.วี. มาร์เก็ต ฟูดส์ จ่ากัด 1263/SJ0030 2400001796

1263/SJ0029 2400001797
22. บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ่ากัด (มหาชน) IV631203107

IV631203352
23. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ภิญโญฟาร์มาซี IV6347158 2400001811
24. บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด 63034566 2400001812
25. บริษัท เมดไลน์ จ่ากัด 105201200503

105201200617
26. บริษัท เจริญสุช ฟาร์มา ซัพพลาย จ่ากัด IV63-02116 2400001817
27. บริษัท ท้อปไลน์ โพรดักส์ จ่ากัด IV6300021

IV6400033
28. บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด IV640113 2400001836
29. บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ่ากัด 21020232 2400001837
30. นางสาวอาวา  ปัตตาล 640201-1

640127-1
31. บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ่ากัด 920201202514

920201206540
920210100068
920210101397
920210101409
920210207136

2400001897

2400001799

2400001816

2400001834

2400001896



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา
















































































