
วันท่ีให้มารับเช็ค      ......วันท่ี 28 - 30  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 แมคโครฟาร์แลบ จ่ากัด ML20091669 2400001022
3. บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากัด UG94078652 2400001224

UG94090437 2400001606
4. บริษัท 2 เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จ่ากัด V00002574 2400001583
5. บริษัท เกตซ์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จ่ากัด SVI-20/00325 2400001620
6. บริษัท โปลิฟาร์ม จ่ากัด IVB-63014280 2400001691
7. บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด 631204820 2400001787
8. บริษัท ไทยก๊อส จ่ากัด IV6344198 2400001791
9. บริษัท พี.วี. มาร์เก็ต ฟูดส์ จ่ากัด 1263/SJ0030 2400001796

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

IV631203352
11. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ภิญโญฟาร์มาซี IV6347158 2400001811
12. บริษัท เมดไลน์ จ่ากัด 105201200503

2400001799

2400001816

ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา

1) หนังสือรับรองการจัดต้ังกิจการ

2) หนังสือมอบอ่านาจเพ่ือการรับเงิน

รายช่ือบริษัท



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา

105201200617
13. บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ่ากัด 21020232 2400001837
14. บริษัท มิค คอนสตรัค จ่ากัด INV/Mik/GJ/03 2400001917
15. บริษัท วรกิต มาร์เก็ตต้ิง จ่ากัด 45/2249

46/02252
16. บริษัท คลีน โปรเจค จ่ากัด 631129 2400001919
17. บริษัท นิวทริไบร์ท จ่ากัด IV6401365 2400001920
18. บริษัท โชคเพชรสมุทร 1999 จ่ากัด IV202012210221 2400001921

IV202012210436 2400001922
19. บริษัท แมคคา โปรดักช่ัน จ่ากัด 2573/63 2400001923
20. บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จ่ากัด 21-0048 2400001924
21. บริษัท จรูญเภสัช จ่ากัด IV63121409

IV63120649
IV63121581

22. บริษัท พรอส ฟาร์มา จ่ากัด INV-L-M/2020120520
INV-L-M/2020120524
INV-L-M/2020120557

23. บริษัท บี-เทค อินเทนช่ัน จ่ากัด S20210214 2400001927
24. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ TR640228/033

TR640131/052
25. บริษัท อัครเทรดด้ิง จ่ากัด IV6312120 2400001929

IV6312119 2400001948
IV6402019 2400002106

26. บริษัท วอเทค จ่ากัด IV6312180
IV6402162

27. บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส กรุ๊ป จ่ากัด N64/0269 2400001931
N63/1708 2400001932

28. บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนช่ันแนล จ่ากัด (มหาชน) SWI21010007 2400001933
29. บริษัท ทรูวัน จ่ากัด SO62699 2400001934
30. บริษัท ทูพีเค เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด DB2102005 2400001936
31. บริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จ่ากัด AI563009052

AI563009027
AI563009039
AI563009073
AI563009053
AG563001004
AG563001012

32. บริษัท เจ แอนด์ แอล วินด้ี เซอร์วิส จ่ากัด 0264
0266

33. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี 676927
678274

2400001816

2400001918

2400001925

2400001926

2400001928

2400001930

2400001937

2400001938

2400001939



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา

675182
680923

34. บริษัท เบสท์ เทคโนโลย่ี แมเนจเม้นท์ จ่ากัด IV6401-0001
IV6401-0002

35. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พี.พล๊อตเตอร์ เซอร์วิส IV6401004 2400001941
36. บริษัท รุจิร เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด IV21/00117 2400001942
37. บริษัท ส.จิรทรัพย์พัฒนา จ่ากัด 209/10449

210/10488
210/10487
212/10587
212/10586

38. บริษัท ปิปผลิ จ่ากัด INV6312-029
INV6312-018

39. บริษัท ทีเอ็มจีไอ จ่ากัด 2564-006 2400001945
2563-131 2400001946

40. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พี.เอส.ชิลเลอร์ เซอร์วิส PS-IV0950
PS-IV0936

41. นางสาวดาราวรรณ  โยกบัว 005 2400001949
42. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ่ากัด (มหาชน) 57-640194 (เดือน ธันวาคม 2563)

57-640195 (เดือน ธันวาคม 2563)
57-640457 (เดือน มกราคม 2564)
57-640458 (เดือน มกราคม 2564)

43. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เพอร์เฟ็คท์ เมดิคอล มีเดีย MRI-SI-63-10-001 (คนไข้ศิริราช เดือน ก.ย. 63)
CT-SI-63-10-001 (คนไข้ศิริราช เดือน ก.ย. 63)

44. บริษัท เฉินสัมฤทธ์ิ จ่ากัด 007/0303 2400002074
บริษัท สเปซเมด จ่ากัด SP6402-0145 2400002075

45. บริษัท พิทักษ์ไบโอเซอร์จิคอล จ่ากัด IN64018 2400002107

2400002072

2400002073

2400001944

2400001947

2400001939

2400001940

2400001943



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



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา



ล่าดับท่ี ช่ือเจ้าหน้ี เลขท่ีใบก่ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี เลขท่ีฎีกา






















































































