สถาบันวิ จยั วิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( เงิ นนอกงบประมาณ )
เงิ นประกันสัญญา (2180009)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
ชือ

การอ้างอิ ง

วันที

ข้อความ

จํานวนเงิ น

หจก.โง้วเลีย่ งเฮงวัสดุก่อสร้าง

RC4300680

30/3/2543 เงินคํ้าประกันสัญญาจ้างเลขที่ 21/2542 เรือ่ งหอเก็บกักนํ้า(จ่ายเพิม่ เติม) A0186/43

15.00

ผศ.อดิศกั ดิ ์ บ้วนกียาพันธุ์

OPV-4304-144

27/4/2543 ค่าจ้างทีป่ รึกษา งวดที่ 1 พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร IR-43-01388 1/0541/43

700.00

ผศ.อดิศกั ดิ ์ บ้วนกียาพันธุ์

OPV-4308-073

11/8/2543 ค่าจ้างทีป่ รึกษา งวดที่ 2 พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร IR-43-01388 1/0541/43

700.00

ปี 2544
นายประพันธ์ รัตนพิมพ์ภาภรณ์

RC4401432

11/9/2544 เงินคํ้าประกันสัญญา ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2544

2,000.00

บริษทั เซอร์วเิ ทค เอ็นจิเนียริง่ จํากัด

RC4401618

25/9/2544 เงินคํ้าประกันสัญญา ซ. 51/2544 A 44/496

7,495.35

ปี 2545
นาย อดิศกั ดิ ์ บ้วนกียาพันธุ์

RC4500150

2/11/2544 จ้างทีป่ รึกษานายอดิศกั ดิ ์ บ้วนกียาพันธุ์ พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร งวด 3 IR-43-01388 1/0541/43

600.00

นางบุญศรี ปี ยาชัยประภา

RC4500147

2/11/2544 เงินคํ้าประกันสัญญา ตามบันทึกข้อตกลง เรือ่ ง การจัดทําวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8,080.00

หจก.สระคูพนั ธุ์ อินเตอร์กรุ๊ป

RC4500498

7/2/2545 เงินคํ้าประกันสัญญา - ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - A 45/275

3,750.00

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด มุกดาหารบาดาล

RC4501493

26/9/2545 เงินคํ้าประกันสัญญา จ้างเลขที่ จ21/2545 เรือ่ งเจาะบ่อนํ้าบาดาล จํานวน 2 บ่อ A45/337

13,000.00

ปี 2546
นายวีระพล แต้สมบัติ

OPV-4601-202

22/10/2545 ค่าจ้างทีป่ รึกษาช่วยงานโครงการงวดที่ 1 IR-45-08756 1/3556/45

2,000.00

นายสามัคคี บุญยะวัฒน์

OPV-4601-203

22/10/2545 ค่าจ้างทีป่ รึกษาช่วยงานโครงการงวดที่ 1 IR-45-08769 1/3684/45

5,000.00

นายธีระ เล็กชลยุทธ์

OPV-4601-251

25/10/2545 ค่าจ้างทีป่ รึกษางานในโครงการฯ งวดที่ 1 IR-45-11308 1/4101/45

5,850.00

ดร.กาญนิถา ครองธรรมชาติ

OPV-4602-087

18/11/2545 ค่าจ้าทีป่ รึกษาช่วยงานในโครงการฯ งวดที่ 1 IR-45-08767 1/3686/45

2,400.00

บริษทั อัพเดท ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จํากัด

RC4600177

4/12/2545 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.5/2546 A 46/185

4,387.00

นายประพันธ์ รัตนพิมพ์ภาภรณ์

RC4600459

24/2/2546 เงินคํ้าประกันสัญญา ค่าวารสาร

1,500.00

บริษทั เหยีย่ วเฮง จํากัด

RC4600634

4/4/2546 เงินคํ้าประกันสัญญา A 46/465

14,925.00

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ไพบูลย์สขุ 44

RC4600748

29/4/2546 เงินคํ้าประกันสัญญา A 46/478

24,500.00

นางมณีรตั น์ ผลีพฒ
ั น์

OPV-4608-108

19/5/2546 ค่าจ้างทีป่ รึกษา โครงการ CRM implementation for SME งวดที่ 1 IR-46-05144 1/2359/46

4,000.00

นางมณีรตั น์ ผลีพฒ
ั น์

OPV-4608-109

19/5/2546 ค่าจ้างทีป่ รึกษา โครงการ CRM implementation for SME งวดที่ 2 IR-46-05144 1/2359/46

4,000.00

นางมณีรตั น์ ผลีพฒ
ั น์

OPV-4608-110

19/5/2546 ค่าจ้างทีป่ รึกษา โครงการ CRM implementation for SME งวดที่ 3 IR-46-05144 1/2359/46

4,000.00

นางมณีรตั น์ ผลีพฒ
ั น์

OPV-4608-111

19/5/2546 ค่าจ้างทีป่ รึกษา โครงการ CRM implementation for SME งวดที่ 4 IR-46-05144 1/2359/46

4,000.00

นางมณีรตั น์ ผลีพฒ
ั น์

OPV-4609-022

3/6/2546 ค่าจ้างทีป่ รึกษา โครงการ CRM for SME Project งวดที่ 5 IR-46-05144 1/2359/46

4,000.00

นางมณีรตั น์ ผลีพฒ
ั น์

OPV-4609-263

27/6/2546 ค่าจ้างทีป่ รึกษา โครงการ CRM for SME Project งวดที่ 6 IR-46-05144 1/2359/46

4,000.00

นางมณีรตั น์ ผลีพฒ
ั น์

OPV-4610-262

31/7/2546 ค่าจ้างทีป่ รึกษา โครงการ CRM implementation for SME งวดที่ 7 IR-46-05144 1/2359/46

4,000.00

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ไอเดีย สแควร์

RC4601345

15/8/2546 เงินคํ้าประกันสัญญา 45100-46 เลขที่ จ.26/2546 A46/703

นางมณีรตั น์ ผลีพฒ
ั น์

OPV-4612-005

2/9/2546 ค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการ CRM implementation for SME งวดที่ 8 IR-46-05144 1/2359/46

คุณสุเมธ มาลีหวล

RC4601671

29/9/2546 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.40/2546 A46/780

11,449.00
4,000.00
11,900.00

ปี 2547
นายนิคม แหลมสัก

RC4700125

9/10/2546 ค่าจ้างทีป่ รึกษา งวดที่ 2 ก.ค.46 IR-46-06699 PO.1/3029/46

1,250.00

นายนิคม แหลมสัก

RC4700124

9/10/2546 ค่าจ้างทีป่ รึกษา งวดที่ 1 มิ.ย.46 IR-46-06699 PO.1/3029/46

1,250.00

นายตฤณ แสงสุวรรณ

RC4700123

9/10/2546 ค่าจ้างทีป่ รึกษา งวดที่ 1 มิ.ย. 46 IR-46-06645 PO.1/3028/46

1,250.00

นายตฤณ แสงสุวรรณ

RC4700122

9/10/2546 ค่าจ้างทีป่ รึกษา งวดที่ 2 ก.ค.46 IR-46-06645 PO.1/3028/46

1,250.00

นางบุญดี บุญญากิจ

RC4700127

9/10/2546 ค่าจ้างทีป่ รึกษา งวดที่ 2 ก.ค.46 IR-46-06645 PO.1/3027/46

1,500.00

นางบุญดี บุญญากิจ

RC4700126

9/10/2546 ค่าจ้างทีป่ รึกษา งวดที่ 1 มิ.ย.46 IR-46-06645 1/3027/46

1,500.00

นายธีระ เล็กชลยุทธ์

RC4700318

29/12/2546 ค่าจ้างเหมาปฏิบตั งิ านโครงการ งวดที่ 2 IR-45-11308 1/4101/45

3,510.00

นายตฤณ แสงสุวรรณ

RC4700317

29/12/2546 จ้างทีป่ รึกษาโครงการข้อมูลเปรียบเทียบฯ งวดที่ 3 IR-46-06645 1/3028/46

1,500.00

บริษทั เทอร์ม เอ็มจิเนียริง่ จํากัด

RC4700586

12/3/2547 เงินคํ้าประกันสัญญา ซ.27/2547 เครือ่ งผสมปุ๋ ยอินทรียฯ์

นางบุญดี บุญญากิจ

PV4706-0113

30/3/2547 ค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการเพิม่ ขีดความฯ งวดที่ 3 IR-46-06645 1/3027/46

สถาบันทีป่ รึกษาเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพ

O-4711-055

26/8/2547 ค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ ง.1 IR-47-05161 PO.1/2854/47

18,620.00

นายสมโรจน์ พณิชย์อาํ นวย

OPV4712-001

1/9/2547 ค่าจ้างทําอุปกรณ์ชว่ ยประหยัดนํ้ามัน (E-plus) IR-47-09312 PO.1/3836/47

49,500.00

บริษทั ตรีมรู ติ แอสโซซิเอทส์ แอนด์ คอร์ปอเรชั ่น จก.

RC4701456

29/9/2547 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ. 75/2547 A 47/366

26,877.50
2,000.00

5,489.10

ปี 2548
สถาบันทีป่ รึกษาเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพในราชการ

OPV4802-0276

16/11/2547 ค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการเสริมสร้างศักยภาพ วว. งวดที่ 2 IR-47-05161 1/2854/47

นายศุภชัย เมืองรักษ์

OPV4805-003

2/2/2548 ค่าจ้างทีป่ รึกษา โครงการ 50624 งวดที่ 1 IR-47-02024 1/1069/47

สถาบันทีป่ รึกษาเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพในราชการ

OPV4806-0012

2/3/2548 ค่าจ้างทีป่ รึกษาส่งเสริมศักยภาพ วว. งวดที่ 3 IR-47-05161 1/2854/47

55,860.00
500.00
18,620.00

นายเอกชัย อธิคมนันทะ

OPV4806-0280

22/3/2548 ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ จัดทําแผนและวิเคราะห์ฯ งวดที่ 1 เสร็จ 31/01/47 IR-47-00717 1/0988/47

2,500.00

นายเอกชัย อธิคมนันทะ

OPV4806-0281

22/3/2548 ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ จัดทําแผนและวิเคราะห์ฯ งวดที่ 2 เสร็จ 29/02/47 IR-47-00717 1/0988/47

2,500.00

นายเอกชัย อธิคมนันทะ

OPV4806-0282

22/3/2548 ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ จัดทําแผนและวิเคราะห์ฯ งวดที่ 3 เสร็จ 31/03/47 IR-47-00717 1/0988/47

2,500.00

นายเอกชัย อธิคมนันทะ

OPV4806-0283

22/3/2548 ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ จัดทําแผนและวิเคราะห์ฯ งวดที่ 4 เสร็จ 30/04/47 IR-47-00717 1/0988/47

2,500.00

นายเอกชัย อธิคมนันทะ

OPV4806-0284

22/3/2548 ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ จัดทําแผนและวิเคราะห์ฯ งวดที่ 5 เสร็จ 31/05/47 IR-47-00717 1/0988/47

2,500.00

นายเอกชัย อธิคมนันทะ

OPV4806-0285

22/3/2548 ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ จัดทําแผนและวิเคราะห์ฯ งวดที่ 6 เสร็จ 30/06/47 IR-47-00717 1/0988/47

2,500.00

นายเอกชัย อธิคมนันทะ

OPV4806-0286

22/3/2548 ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ จัดทําแผนและวิเคราะห์ฯ งวดที่ 7 เสร็จ 31/07/47 IR-47-00717 1/0988/47

2,500.00

นายเอกชัย อธิคมนันทะ

OPV4806-0287

22/3/2548 ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ จัดทําแผนและวิเคราะห์ฯ งวดที่ 8 เสร็จ 31/08/47 IR-47-00717 1/0988/47

2,500.00

นายเอกชัย อธิคมนันทะ

OPV4806-0288

22/3/2548 ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ จัดทําแผนและวิเคราะห์ฯ งวดที่ 9 เสร็จ 30/09/47 IR-47-00717 1/0988/47

2,500.00

สถาบันทีป่ รึกษาเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพในราชการ

OPV4808-013

4/5/2548 ค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ งวดที่ 4 IR-47-05161 PO.1/2854/47

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ศิลา อิควิปเมนท์

RC4800802

10/5/2548 เงินคํ้าประกันสัญญา ซ.39/2548 A48/67

สถาบันทีป่ รึกษาเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพในราชการ

OPV4809-0384

22/6/2548 ค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการเสริมศักยภาพ วว. งวดที่ 5 เสร็จ 12/02/45 IR-47-05161 1/2854/47

18,620.00

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด คลีนิคคอนสตรัคชัน่

RC4801172

4/7/2548 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.20,21/2548 A48/110

37,100.00

บริษทั เทอร์ม เอ็มจิเนียริง่ จํากัด

RC4801359

10/8/2548 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.48/2548 A48/124

21,700.00

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอส เอส แอล เทรดดิง้

RC4801655

20/9/2548 เงินคํ้าประกันสัญญา จ.28/48 A48/170

11,135.00

บริษทั เทอร์ม เอ็มจิเนียริง่ จํากัด

RC4801719

29/9/2548 เงินคํ้าประกันสัญญา ที่ จ.32/2548 A48/202

89,559.00

37,240.00
9,683.50

ปี 2549
บริษทั วังนํ้าเขียวก่อสร้าง 1996 จํากัด

RC4900176

11/11/2548 เงินคํ้าประกันสัญญา ที่ จ.7/2549 A49/073

8,750.00

บริษทั โปร เซอร์วสิ จํากัด

RC4900186

16/11/2548 เงินคํ้าประกันสัญญา จ้างเหมาพนักงานรับ-ส่งเอกสาร เลขที่ 11/2549 A49/078

5,390.00

บริษทั แอนตี้ ไฟร์ อินดัสตรี จํากัด

RC4900797

20/2/2549 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.34/2549 A.49/123

8,922.46

หจก. พิมพ์พนิ ิจการพิมพ์

RC4901695

29/5/2549 เงินคํ้าประกันสัญญา จ้างเลขที่ จ.20/2549 A49/144

4,250.00

ปี 2550
น.ส.จริญญา ปรีชาวานิตย์

RC5000349

1/12/2549 เงินคํ้าประกันสัญญา ประกันความเสียหายจากการใช้อาคาร Canteen วว. A5

5,000.00

หจก. สยาม แคลซัพพลาย

น50-01563

24/1/2550 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.4/2550 A50/137

4,237.20

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

น50-01569

5/2/2550 เงินคํ้าประกันสัญญา 513770-50

หจก.พี.ซี.เอส.มาร์เก็ตติง้ แอนด์เซลส์

RC5000790

8/2/2550 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.15/2550 A50/153
ปี 2551

50,000.00
4,500.00

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

น51-04856

23/1/2551 หลักประกันเพือ่ ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง โครงการ 513827-51

50,000.00

หจก. ปากช่องเครน

RC5100836

18/2/2551 เงินคํ้าประกันสัญญา จ.15/2551 A51/00123

21,000.00

บ. ไทโร โปรดักชั ่น จก.

RC5101021

20/3/2551 เงินคํ้าประกันสัญญา จ.20/2551 A51/00134

18,500.00

หจก. พิมพ์พนิ ิจ การพิมพ์

RC5101025

20/3/2551 เงินคํ้าประกันสัญญา จ.19/2551 A51/00135

14,490.00

บ.ซีทแี ลบอราตอรี่ จก.

น51-04380

29/7/2551 เงินคํ้าประกันซอง ชุดสกัดสารตกค้างฯ

หจก. พิมพ์พนิ ิจ การพิมพ์

RC5102273

27/8/2551 เงินคํ้าประกันสัญญา จ.25/2551 A51/00184

150,000.00
10,500.00

ปี 2552
หจก. อรุณเทรดดิง้

RC5200776

10/3/2552 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.28/2552 A52/00188

4,655.00

หจก.พิมพ์พนิ ิจการพิมพ์

น52/05915

30/3/2552 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.17/2552

4,387.00

บริษทั สูทซาร่า แจ้งวัฒนะ จํากัด

RC5201519

22/7/2552 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.28/2552 A52/00354

6,800.00

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ควอลิต้ี ซีวลิ

RC5201710

18/8/2552 เงินคํ้าประกันสัญญา สัญญาเลขที่ จ.30/2552 A52/00424

8,500.00

ปี 2553
บริษทั แอดวานซ์ พินนาเคิลเทคโนโลยีส(์ ประเทศไทย)จํากัด

RC5302300

10/8/2553 เงินคํ้าประกันข้อตกลงเลขที9่ 98/A53/00324

บริษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด

RC5302426

30/9/2553 ปป.เจ้าหนี้ทวไปเป็
ั่
นเงินคํ้าประกันสัญญา 1033/2553 A53/00353 บันทึกผิด RVO53111226

9,500.00
10,350.00

ปี 2554
นาย สมเกียรติ เกือ้ หนุน

RC5400174

30/10/2553 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.53/2554 A54/00142

3,938.00

นาย วชิรพจน์ มวลชุมพล

RC5400231

10/11/2553 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.58/2554 A54/00204

2,160.00

บริษทั พรีแมท จํากัด

RC5400637

17/1/2554 เงินคํ้าประกันซอง เลขทีพ่ ต.ป.11/2554 (ครัง้ ที่ 2)

นายวชิรพจน์ มวลชุมพล

RC5400786

21/2/2554 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.89/2554

2,268.00

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เคเอส แอร์ซพั พลายแอนด์เซอร์วสิ

RC5400798

23/2/2554 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.84/2554

3,455.00

บริษทั เค.วาย. อินเตอร์เทรด จํากัด

RC5400897

14/3/2554 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.71/2554

42,250.00

บริษทั พี เอส วาย

RC5400989

29/3/2554 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.102/2554

17,405.00

น.ส.ศศินนั ท์ นิวงษา

RC5401135

22/4/2554 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.154/2554

3,402.00

บริษทั บีเอสเคเอ จํากัด

RC5401193

3/5/2554 เงินคํ้าประกันผลงาน PO.1/6710/53 (งวดที่ 2)

3,200.00

นายวชิรพจน์ มวลชุมพล

น54/10632

28/6/2554 เงินประกันสัญญา เลขที่ จ.180/2554

2,268.00

หจก.เอือ้ สิลป์ ซัพพลาย

RC5401725

30/8/2554 ค่าคํ้าประกันข้อตกลง เลขที่ 871/2554

8,000.00

บริษทั เมเจอร์ เทค อลูมเิ นียมจํากัด

RC5401951

28/9/2554 ค่าคํ้าประกันสัญญาจ้าง เลขที่ จ.198/2554

5,100.00

172,800.00

ปี 2555
บริษทั เลคแอนด์ฟาด์เท่น พริน้ ติง้ จํากัด

RC5500128

20/12/2554 เงินคํ้าประกันสัญญาจ้าง เลขที่ จ.202/2554

7,169.00

น.ส.สุวดี ปั ญญาดี

RC5500379

31/1/2555 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.50/55

800.00

น.ส.วารินทร์ ดังก้อง

RC5500382

31/1/2555 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.53/55

800.00

บริษทั เอ็น.เอ็ม.เทคนิคอล เซ็นเตอร์จาํ กัด

RC5501030

5/6/2555 ค่าคํ้าประกันสัญญา ซ.53/2555

111,700.00

ปี 2556
บริษทั ฟิ ฟ เอลลิเมนต์ จํากัด

RC5600463

30/1/2556 เงินประกันผลงาน เลขที่ ซ.62/2556

37,300.00

บริษทั กรีนเทค พลัส จํากัด

RC5600714

15/3/2556 เงินประกันข้อตกลง เลขที่ 209/2556

11,815.00

บริษทั พิบลู ย์สนิ มาร์เก็ตติง้ จํากัด

RC5600810

10/4/2556 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.97/2556

13,500.00

บริษทั ยูนิเพสท์ จํากัด

RC5600832

18/4/2556 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.22/2556

7,437.00

บริษทั แสงเอกซัพพลายส์ จํากัด

RC5600942

10/5/2556 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.99/2556

8,340.00

บริษทั เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จํากัด

RC5600946

14/5/2556 เงินคํ้าประกันข้อตกลง เลขที่ 299/56

บริษทั เอวีเอส คอนโทรล ซิสเท็ม จํากัด

RC5601543

30/8/2556 เงินประกันสัญญา ซ.113/2556

บริษทั ไมโครไบโอเทค จํากัด

RC5702079

26/9/2556 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.122/2557

บริษทั เอ็นเนอร์ย่ี เซฟวิง่ โซลูช ั ่น จํากัด

RC5601889

27/9/2556 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ 129/2556

7,490.00

บริษทั นํ้ามันสบู่ไทย จํากัด

RC5601914

30/9/2556 เงินคํ้าประกันข้อตกลง เลขที่ 589/2556

22,500.00

407,501.00
9,454.00
19,750.00

ปี 2557
ดร.กาญนิถา ครองธรรมชาติ

RC5700018

3/10/2556 เงินประกันผลงาน PO.5610006114

2,400.00

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด อรุณศิรคิ อนสตรัคชัน่

RC5700308

13/11/2556 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ษ.1/2557

32,500.00

บริษทั บูช ิ (ไทยแลนด์) จํากัด

RC5700316

13/11/2556 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.15/2557

37,500.00

บริษทั เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จํากัด

RC5700411

2/12/2556 เงินคํ้าประกันซองเลขที่ พดป.18/2557

214,000.00

บริษทั ดีเอสซี แพทริออท จํากัด

RC5700987

26/3/2557 เงินประกันผลงาน สัญญาที่ ซ.69/2557

1,943,000.00

หจก.เอ็น.วี.เอส คอมพิวเตอร์ แอนด์บลี ดิง้

RC5701396

6/6/2557 เงินประกันสัญญา เลขที่ จ.26/2557

1,845,000.00

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ยูเอสพีเอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชัน่

RC5701483

19/6/2557 เงินประกันสัญญ เลขที่ ษ.18/2557

45,000.00

บริษทั อิเล็กทรอนิกส์โปร ดีไซน์จาํ กัด

น57/13287

13/8/2557 เงินคํ้าประกันสัญญาข้อตกลง ลขที่ 548/2557

14,841.00

บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด(สํานักงานใหญ่) Tex ID:0105519011337

RC5701948

15/8/2557 เงินคํ้าประกันสัญญาเลขที่ ซ.125/2557

79,999.00

บริษทั ชวโชติ จํากัด

RC5702066

29/8/2557 เงินคํ้าประกันข้อตกลง 596/2557

9,977.75

บริษทั นิวแม็ก จํากัด

RC5601872

29/8/2557 เงินคํ้าประกันสัญญาเลขที่ ซ.126/2556

10,700.00

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เนติพงษ์

RC5702233

16/9/2557 เงินคํ้าประกันสัญญาเลขที่ จ.37/2557

35,000.00

นายนิรนั ดร์ สมบูรณ์

RC5702332

26/9/2557 เงินคํ้าประกันสัญญาเลขที่ จ.51/2557

22,658.00

ปี 2558
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด แปลนดี

RC5800323

7/11/2557 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ษ.3/2558

32,750.00

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ซี.ที.ซุปเปอร์เซลส์ แอนด์ เซอร์วสิ

RC5800360

13/11/2557 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.10/2558

25,000.00

บริษทั ที.เอ็ม.เค.ฐานมั ่นคง กรุ๊ปจํากัด

RC5800446

28/11/2557 เงินคํ้าประกันซอง พด.ป.24/2558

หจก.เนติพงษ์

RC5800543

16/12/2557 เงินคํ้าประกันสัญญาเลขที่ จ.10/2558

133,500.00

บริษทั เคมีเคิลเฮ้าส์ แอนด์แล็บอินสทรูเม้นท์ จํากัด

RC5800637

29/12/2557 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.51/2558

27,981.00

บริษทั เหยีย่ วเฮง จํากัด

RC5800702

13/1/2558 เงินคํ้าประกันสัญญาเลขที่ ซ.47/2558

172,495.00

บริษทั ทีเค-นอร์ท คูลลิง่ 12 จํากัด

RC5800759

21/1/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.17/2558

85,775.00

บริษทั สุมพิ ล จํากัดเลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี 0105531011384

RC5800800

29/1/2558 เงินคํ้าประกันสัญญาซือ้ เลขที่ ซ.46/2558

37,500.00

บริษทั อนาไลติค เยน่า ฟาร์อสี ต์(ประเทศไทย) จํากัด

น58/14443

30/1/2558 เงินประกันสัญญา เลขที่ ซ.62/58

187,475.00

บริษทั โลจิสติกส์ มาร์ท จํากัด

น58/14450

2/2/2558 เงินประกันสัญญา ซ.66/2558

249,000.00

บริษทั อิเล็กทรอนิกส์ โปร ดีไๆซน์ จํากัด

น58/15111

4/2/2558 เงินประกันสัญญา จ.19/2558

34,800.00

บริษทั แอดวานซ์ โซลูช ั ่น กรุ๊ป จํากัด

RC5800874

23/2/2558 เงินคํ้าประกันซอง พด.ป.37/2558

4,050,000.00

บริษทั พรวิเศษ วิศว์ จํากัด

RC5800902

25/2/2558 เงิประกันสัญญา เลขที่ ษ.11/2558

71,000.00

บริษทั เอส ซี คูล ดีเวลล็อปเม้นท์(ประเทศไทย)

RC5800916

27/2/2558 เงินประกันสัญญา เลขที่ จ.34/2558

37,450.00

บริษทั แอดวานซ์ โซลูช ั ่น กรุ๊ป จํากัด

RC5800959

6/3/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.81/2558

นางสาวนิธวิ รรณ วิภวู าทินี

น58/15268

10/3/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา ซ.84/58

16,500.00

บริษทั เวลล์ ดัน เอ็นยิเนียริง่ จํากัด

RC5801110

27/3/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.43/2558

79,500.00

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด โชคอุดมก่อสร้างปากช่อง

RC5801121

30/3/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.37/2558

296,500.00

บริษทั อาร์มเทค อินเตอร์ พาร์ท จํากัด

น58/15300

22/4/2558 เงินประกัน สัญญา จ.51/2558

35,500.00

บริษทั ทีเค-นอร์ท คูลลิง่ 12 จํากัด

RC5801301

29/4/2558 เงินประกันสัญญา เลขที่ 52/2558

14,650.00

บริษทั นํ้ามันสบู่ดาํ ไทย จํากัด

RC5801545

26/5/2558 เงินประกันสัญญา เลขที่ ซ.95/2558

15,000.00

บริษทั ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี จํากัด

RC5801864

26/6/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.55/58

6,531.00

นายวิเชียร ปลืม้ กมล

RC5801874

30/6/2558 เงินประกันผลงาน PO.5810002896

10,500.00

1,750,000.00

1,495,000.00

นายวิเชียร ปลืม้ กมล

RC5801875

30/6/2558 เงินประกันผลงาน PO.5810002896

4,500.00

บริษทั พีบเี อ็น โกลบอลไลซ์ จํากัด

RC5802081

21/7/2558 เงินคํ้าประกันซอง พด.ป.61/2558

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เคซี แอนด์ ทูล

RC5802100

22/7/2558 เงินคํ้าประกันสัญญาเลขที่ จ.59/2558

17,388.00

บริษทั เคมีเคิลเฮ้าส์แอนด์แล็บอินสทรูเม้นท์ จํากัด

RC5802109

23/7/2558 เงินคํ้าประกันสัญญาเลขที่ ซ.108/2558

21,935.00

บริษทั เอสซี คูล ดีเวลล็อปเม้นท์(ประเทศไทย) จํากัด

RC5802165

28/7/2558 เงินคํ้าประกันสัญญาเลขที่ 41/2558

35,578.00

บริษทั ซูเปอร์ เรซูเม่ จํากัด

RC5802208

4/8/2558 เงินคํ้าประกันสัญญาเลขที่ จ.57/2558

12,878.00

นายสมศักดิ ์ เขมวิวธิ

RC5802655

18/9/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา จ.70/2558

บริษทั พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จํากัด

RC5802712

23/9/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.73/2558

14,000.00

บริษทั โทเทิล่ อินโนโลยี จํากัด

RC5802748

24/9/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา ซ.128/2558

77,000.00

บริษทั ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จํากัด

RC5802861

30/9/2558 เงินคํ้าประกันข้อตกลง เลขที่ 596/2558

8,025.00

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด สินทองแสงไทย

RC5802867

30/9/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.130/2558

8,796.00

475,000.00

8,325.00

ปี 2559
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด อี เค ฟู้ดเท็ค

RC5900094

12/10/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา จ.78/2558

31,003.00

บริษทั อาร์.อาร์.เอ็น 54 เอนจิเนียริง่ แอนด์ ซัพพลายเออร์ จํากัด

RC5900258

30/10/2558 เงินคํ้าประกันสัญญาเลขที่ ซ.4/2559

13,500.00

บริษทั ทีซี ไซเอนซ์ เทรดดิง้ จํากัด

RC5900281

4/11/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ 17/2558

17,388.00

บริษทั ทีซี ไซเอนซ์ เทรดดิง้ จํากัด

RC5900282

4/11/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ 18/2558

18,725.00

บริษทั บูช ิ (ไทยแลนด์) จํากัด

RC5900296

6/11/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.46/2558

44,940.00

บริษทั แองเกิล เทคโนโลยี จํากัด

RC5900318

10/11/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา ซ.49/59

27,500.00

บริษทั เกวินน์ซ๊อฟ จํากัด

RC5900331

11/11/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา จ.13/2559

19,260.00

บริษทั เอสซีเอส อินสทรูเมนท์ จํากัด

น59/16004

16/11/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.26/2559

74,900.00

บริษทั สยาม-อินเตอร์ ไซเอนซ์แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ จํากัด

RC5900368

17/11/2558 เงินประกันสัญญา เลขที่ ซ.38/2559

21,950.00

บริษทั ไล้ทเ์ ฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชนส์
ั ่ จาํ กัด

RC5900426

20/11/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา ซ.81/2559

97,370.00

บริษทั เจริญทัศน์ จํากัด

RC5900433

23/11/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา ซ.59/2559

50,000.00

บริษทั โอเมก้า ไซน์แอนติฟิค (ประเทศไทย)จํากัด

RC5900441

24/11/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.52/2559

218,600.00

บริษทั พาวเวอร์เทค เอ็นจิเนียริง่ แอนด์คอนซัลแทนซ์ จํากัด

RC5900456

25/11/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.35/2559

93,500.00

บริษทั วีเค แอ็พพลาย (ประเทศไทย) จํากัด

RC5900463

25/11/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.67/2559

59,985.00

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอส คลีน วอเตอร์โปรดักส์

RC5900474

27/11/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา ซ.71/2559

49,755.00

บริษทั เอสเค เอ็นจิเนียริง่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด

RC5900483

27/11/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.20/2559

66,875.00

บริษทั ทวีทรัพย์ แมชชินเนอรี่ แอนด์เซอร์วสิ จํากัด

RC5900485

27/11/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.78/2559

29,250.00

บริษทั เซ็นเซอร์นิกส์ จํากัด

RC5900489

30/11/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.70/2559

8,968.00

บริษทั พาวเวอร์เทค เอ็นจิเนียริง่ แอนด์คอนซัลแทนซ์ จํากัด

RC5900495

30/11/2558 เงินคํ้าประกันซอง พด.ป.62/2558 (ครัง้ ที่ 3)

บริษทั ออสคอน จํากัด

RC5900498

1/12/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.79/2559

65,000.00

บริษทั แอล ซี เอ็ม คอนซัลแทนซี จํากัด

RC5900508

1/12/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.65/2559

34,000.00

บริษทั เอสทีพ ี แอ็ดวานซ์ โพรดักส์ จํากัด

RC5900518

3/12/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.93/2559

143,700.00

บริษทั ทวีทรัพย์ แมชชินเนอรี่ แอนด์เซอร์วสิ จํากัด

RC5900524

4/12/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.58/2559

48,150.00

หจก.ทีเคเค.เทคเอ็นจิเนียริง่ แอนด์เซอร์วสิ

RC5900531

4/12/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.77/2559

14,552.00

บริษทั แอร์โค จํากัด

RC5900559

9/12/2558 เงินคํ้าประกันข้อตกลง เลขที่ 134/2559

10,647.00

บริษทั เจ.พี.ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั ่นจํากัด

RC5900578

15/12/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.76/2559

49,705.00

หจก. ยูนิค คอมพลีเม้นท์

RC5900594

17/12/2558 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.98/2559

124,000.00

บริษทั สุมพิ ล คอร์ปอเรชั ่น จํากัด

RC5900634

28/12/2558 เงินประกันสัญญา ซ.101/59

บริษทั เอ็น.เอ็ม.เทคนิคอล เซ็นเตอร์จาํ กัด

RC5900680

5/1/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.105/2559

138,646.00

บริษทั ซินเทค อินโนเวชั ่น จํากัด

RC5900736

12/1/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.108/2559

28,925.00

บริษทั ซินเทค อินโนเวชั ่น จํากัด

RC5900737

12/1/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.95/2559

189,150.00

นางพีรญา พัทธเสมา

RC5900840

22/1/2559 เงินประกันสัญญา เลขที่ ซ.100/2559

หจก.ทีเคเค.เทคเอ็นจิเนียริง่ แอนด์เซอร์วสิ

RC5900865

27/1/2559 เงินประกันสัญญา ซ.103/59

บริษทั อินสตรอน (ประเทศไทย) จํากัด

RC5900881

28/1/2559 เงินประกันสัญญา เลขที่ ซ.109/2559

บริษทั เอ็กซ์เซล ลิงค์ จํากัด

RC5900889

28/1/2559 เงินประกันสัญญา เลขที่ จ.26/2559

บริษทั เครส นาโนโซลูช ั ่น(ประเทศไทย)จํากัด

RC5900926

1/2/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.107/2559

บริษทั เอสทีแอนด์ซี คอมพิวเตอร์ จํากัด

RC5901001

10/2/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ 27/2559

บริษทั ธนกรคอนสตรัคชัน่ 2015 จํากัด

RC5901029

15/2/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา จ.36/2559

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด โชคอุดมก่อสร้างปากช่อง

น59/16038

24/2/2559 เงินประกันสัญญา เลขที่ จ.34/2559

บริษทั เซอร์ตฟิ ายด์ แล็บ คอนซัลติง้ จํากัด

น59/16037

24/2/2559 เงินประกันสัญญา เลขที่ ซ.112/2559

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ศรีเจริญทรัพย์ไพศาล

RC5901085

25/2/2559 เงินคํ้าประกันซอง พด.ป.18/2559 (ครัง้ ที่ 2)

บริษทั อาร์มเทค อินเตอร์ พาร์ท จํากัด

RC5901265

16/3/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.41/2559

49,750.00

บริษทั ไทยอิเสคคิว จํากัด

RC5901275

18/3/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ 117/2559

200,000.00

468,053.36

39,000.00

6,900.00
17,859.00
190,600.00
9,630.00
465,000.00
31,938.00
6,600.00
495,000.00
9,363.00
250,000.00

บริษทั ซิสเต็ม ดี เซอรร์วสิ แอนด์ซพั พลาย จํากัด

RC5901277

18/3/2559 เงินประกันข้อตกลง เลขที่ 202/2559

13,425.00

บริษทั พรวิเศษ วิศว์ จํากัด

RC5901280

21/3/2559 เงินคํ้าประกันซอง พด.26/2559

บริษทั ยู.พี.วี.เซอร์วสิ จํากัด

RC5901310

23/3/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.40/2559

16,920.00

บริษทั ทวีทรัพย์ แมชชินเนอรี่ แอนด์เซอร์วสิ จํากัด

RC5901313

24/3/2559 เงินประกันสัญญา ซ.116/2559

98,250.00

บริษทั ทีเค-นอร์ท คูลลิง่ 12 จํากัด

RC5901343

25/3/2559 เงินประกันสัญญา เลขที่ จ.39/2559

10,700.00

บริษทั ซีดเี ค อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด

RC5901344

25/3/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.114/2559

28,890.00

บริษทั ซีดเี ค อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด

RC5901345

25/3/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.115/2559

107,500.00

บริษทั โทเทิล่ อินโนโลยี จํากัด

RC5901371

29/3/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา ซ.119/2559

44,673.00

บริษทั เอ็นไวรอนเมนทอล ซิสเต็มอินติเกรเตอร์ จํากัด

RC5901384

30/3/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา ซ.123/2559

30,816.00

บริษทั เอช.เจ.อุงเคิล (ไทย) จํากัด

RC5901395

30/3/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.121/2558

14,750.00

บริษทั เจนคอน เอ็นจิเนียริง่ จํากัด

RC5901408

31/3/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.49/2559

10,700.00

บริษทั สหธุรกิจ จํากัด

RC5901411

31/3/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ พด.34/59

19,467.00

บริษทั เท็น ซอฟท์ จํากัด

RC5901412

31/3/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.126/2558

12,279.00

บริษทั บางกอก ยูเนี่ยน สตีล จํากัด

น59/15992

7/4/2559 เงินประกันสัญญา จ.48/59

บริษทั เอ็กซ์เพิรท์ อิเล็คโทรนิค แอนด์คอมมูนิเคชัน่ จํากัด

RC5901600

10/5/2559 เงินคํ้าประกันสัญญาเลขที่ จ.53/2559

38,400.00

บริษทั อาร์มเทค อินเตอร์ พาร์ท จํากัด

RC5901654

13/5/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา ซ.127/2559

20,000.00

บริษทั แควนเทล จํากัด

น59/16214

15/6/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา ซ.129/59

13,054.00

บริษทั คูลดีพาการไฟฟ้ า จํากัด

RC5901818

16/6/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา ซ.130/2559

17,600.00

บริษทั เอช.เจ.อุงเคิล (ไทย) จํากัด

RC5901875

28/6/2559 เงินคํ้าประกันสัญญาเลขที่ ซ.131/2559

9,150.00

บริษทั ออลเอ็ดดูแคร์ จํากัด

น59/16220

30/6/2559 เงินคํ้าประกันสัญญาเลขที่ ซ.133/2559

9,750.00

บริษทั จอย วิชนั ่ จํากัด

น59/16221

30/6/2559 เงินคํ้าประกันสัญญาเลขที่ ซ.136/2559

9,551.00

บริษทั ไอแอม คอนซัลติง้ จํากัด

RC5901912

6/7/2559 เงินคํ้าประกันสัญญ เลขที่ ซ.132/2559

118,000.00

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด นครเทพ เทรดดิง้

RC5901918

7/7/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ 137/2559

13,375.00

บริษทั เอพี ซอฟท์เทค จํากัด

RC5901968

13/7/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา จ.63/2559

28,450.00

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ทีที ไนนทิไนน

RC5901977

14/7/2559 เงินคํ้าประกันสัญญาเลขที่ ซ.135/2559

39,500.00

บริษทั เท็น ซอฟท์ จํากัด

RC5902011

22/7/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.138/25559

15,997.00

บริษทั เท็น ซอฟท์ จํากัด

RC5902012

22/7/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.140/25559

6,000.00

8,900.00

6,691.00

บริษทั โทเทิล่ อินโนโลยี จํากัด

น59/16240

29/7/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.144/59

16,853.00

บริษทั โทเทิล่ อินโนโลยี จํากัด

น59/16241

29/7/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.147/59

27,285.00

บริษทั สวยสมพลเอ็นจิเนียริง่ จํากัด

RC5902113

5/8/2559 เงินคํ้าประกันสัญญาเลขที่ จ.65/2559

15,000.00

บริษทั เอ็กซ์เพิรท์ อิเล็คโทรนิค แอนด์คอมมูนิเคชั ่น จํากัด

RC5902127

9/8/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.145/59

5,750.00

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด 9 มงคล วิศวกรรม

RC5902167

17/8/2559 เงินคํ้าประกันสัญญาจ้างเลขที่ จ.64/2559

20,767.00

บริษทั อัคคีปราการ จํากัด(มหาชน)

RC5902205

23/8/2559 เงินประกันสัญญา เลขที่ จ.82/2559

12,177.00

บริษทั เอสทีแอนด์ซี คอมพิวเตอร์ จํากัด

RC5902259

2/9/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.83/2559

19,050.00

บริษทั เอ็นเนอร์ย่ี เซฟวิง่ โซลูชนจํ
ั ่ ากัด

RC5902260

2/9/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ ซ.155/2559

6,415.00

บริษทั ทีเค-นอร์ท คูลลิง่ 12 จํากัด

RC5902285

6/9/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.69/2559

17,750.00

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด บี.ที.ซี.เซอร์เวย์อง้ิ กรุ๊ป

RC5902319

9/9/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา เลขที่ จ.74/2559

16,650.00

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด อรุณศิร ิ คอนสตรัคชั ่น

RC5902320

9/9/2559 เงินคํ้าประกันซอง พด.86/2559

14,125.00

บริษทั เอสทูเค 345 จํากัด

น59/16355

19/9/2559 เงินคํ้าประกันสัญญาจ้าง เลขที่ จ.77/59

บริษทั แพคซายน์ จํากัด

RC6000668

14/11/2559 เงินคํ้าประกันซอง พด.ป.21/2560

140,000.00

บริษทั พัฒน์กล จํากัด (มหาชน)

RC6001103

26/12/2559 เงินคํ้าประกันซอง พด.ป.42/2560

147,500.00

บริษทั ศิรอิ นิ สตรูเม้นท์ จํากัด

RC6001104

26/12/2559 เงินคํ้าประกันสัญญา ซ.29/2560

124,200.00

บริษทั ไทยควอลิตโ้ี ปรดัก จํากัด

RC6000783

21/11/2559 เงินคํ้าประกันซอง เลขที่ พด.ป.26/2560

750,000.00

การรับคืนเงิ นประกันซองและประกันผลงาน
กรณี ไม่มอบอํานาจ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง
- หนังสือรับรองบริษทั (ไม่เกิน 6 เดือน)
- ใบเสร็จรับเงินตัวจริงของ วว.
- ใบเสร็จรับเงินของบริษทั
กรณี มอบอํานาจ
- หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)
- หนังสือรับรองบริษทั (ไม่เกิน 6 เดือน)
- สําเนาบัตรประชาชนผูม้ อบอํานาจ เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาบัตรประชาชนผูร้ บั มอบอํานาจ เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง

5,885.00

- ใบเสร็จรับเงินตัวจริงของ วว.
- ใบเสร็จรับเงินของบริษทั

