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ชอืผูข้าย/ผูร้บัจา้ง  มลูคา่

1 001.ซจ.63/15008 30 กันยายน 2563 รส1312-0353/63 อซ1312-0389/63 เลขท ี1166062911 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด          39,000.00

2 001.ซจ.63/15003 30 กันยายน 2563 รส1312-0354/63 อซ1312-0418/63 เลขท ี1166062906 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 6,500.00           
3 001.ซจ.63/15607 12 ตลุาคม 2563 รส1312-0467/63 อซ1312-0033/63 เลขท ี1166168911 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด          18,200.00

4 001.ซจ.63/15610 12 ตลุาคม 2563 รส1312-0005/64 อซ1312-0206/63 เลขท ี1166174566 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด        212,800.00

5 001.ซจ.63/15596 12 ตลุาคม 2563 รส1312-0460/63 อซ1312-0031/63 เลขท ี1166168908 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด          28,000.00

6 001.ซจ.63/14978 30 กันยายน 2563 รส1312-0352/63 อซ1312-0478/63 เลขท ี1166022541 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 13,000.00         
7 001.ซจ.63/16043 21 ตลุาคม 2563 รส1111-2400/63 อช1111-1910/63 เลขท ี1166165400 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 18,275.00         
8 001.ซจ.63/16040 21 ตลุาคม 2563 รส1111-2403/63 อช1111-1970/63 เลขท ี1166165224 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 22,560.00         
9 001.ซจ.63/16126 26 ตลุาคม 2563 รส1312-0002/64 อช1312-0935/63 เลขท ี1166174457 บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากัด 6,500.00           
10 001.ซจ.63/15603 12 ตลุาคม 2563 รส1312-0455/63 อซ1312-0750/63 เลขท ีMS202009-147 บรษัิท เมดคิอล โซลชูนัส ์จํากัด            5,000.00

11 001.ซจ.63/15604 12 ตลุาคม 2563 รส1312-0452/63 อซ1312-0936/63 เลขท ีMS202009-150 บรษัิท เมดคิอล โซลชูนัส ์จํากัด            5,000.00

12 001.ซจ.63/15872 19 ตลุาคม 2563 รส1312-0453/63 อซ1312-0933/63 เลขท ีMS202009-149 บรษัิท เมดคิอล โซลชูนัส ์จํากัด          17,000.00

13 001.ซจ.63/15471 7 ตลุาคม 2563 รส1312-0426/63  อซ1312-0724/63 เลขท ี6304960 บรษัิท เมดไิทม ์จํากัด            4,500.00

14 001.ซจ.63/15501 8 ตลุาคม 2563 รส1312-0428/63 อซ1312-0391/63 เลขท ี6304966 บรษัิท เมดไิทม ์จํากัด        182,226.00

15 001.ซจ.63/15593 12 ตลุาคม 2563 รส1312-0427/63 อซ1312-0722/63 เลขท ี6304949 บรษัิท เมดไิทม ์จํากัด          79,988.00

16 001.ซจ.63/15002 30 กันยายน 2563 รส1111-2220/63 อซ1111-1486/63 เลขท ี973144441 บรษัิท จอหน์สัน แอนด ์จอหน์
สัน (ไทย) จํากัด

         90,000.00

17 001.ซจ.63/15005 30 กันยายน 2563 รส1312-0355/63 อซ1312-0245/63 เลขท ี973145760 บรษัิท จอหน์สัน แอนด ์จอหน์
สัน (ไทย) จํากัด

         10,700.00

18 001.ซจ.63/15595 12 ตลุาคม 2563 รส1111-0058/64 อซ1111-2123/63 เลขท ี63202811 บรษัิท อนิเตอรฟ์ารม์าแคร ์จํากัด        495,500.00

19 001.ซจ.63/15615 12 ตลุาคม 2563 รส1111-0057/64 อซ1111-2124/63 เลขท ี63036198 บรษัิท แปซฟิิค เฮลธแ์คร ์(ไทย
แลนด)์ จํากัด

       483,640.00

20 001.ซจ.63/15460 7 ตลุาคม 2563 รส1312-0445/63 อซ1111-2017/63 เลขท ี63035335 บรษัิท แปซฟิิค เฮลธแ์คร ์(ไทย
แลนด)์ จํากัด

       267,500.00

21 001.ซจ.63/15601 12 ตลุาคม 2563 รส1312-0461/63 อซ1312-0744/63 เลขท ีIV63090538 บรษัิท ซันตาเทก จํากัด          57,000.00

22 001.ซจ.63/15602 12 ตลุาคม 2563 รส1312-0462/63 อซ1312-0743/63 เลขท ีIV63090537 บรษัิท ซันตาเทก จํากัด          34,000.00

23 001.ซจ.63/15016 30 กันยายน 2563 รส1312-0366/63 อซ1312-0347/63 เลขท ีGU20090238 บรษัิท อดุมเมดคิอล อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

         28,000.00

24 001.ซจ.63/15009 30 กันยายน 2563 รส1312-0367/63 อซ1312-0402/63 เลขท ีGU20090236 บรษัิท อดุมเมดคิอล อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

         28,000.00

25 001.ซจ.63/15025 30 กันยายน 2563 รส1312-0365/63 อซ1312-0378/63 เลขท ีGU20080571 บรษัิท อดุมเมดคิอล อคิวปิเมน้ท์
 จํากัด

           6,099.00

26 001.ซจ.63/15287 5 ตลุาคม 2563 รส1312-0380/63 อซ1312-0925/63 เลขท ี50092535 บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี 
จํากัด

           8,300.00

27 001.ซจ.63/15024 30 กันยายน 2563 รส1312-0333/63 อซ1312-0283/63 เลขท ีSJM20-3428 บรษัิท แอบ๊บอต เมดคิัล 
(ประเทศไทย) จํากัด

         43,500.00

28 001.ซจ.63/14893 30 กันยายน 2563 รส1111-2127/63 อซ1111-1498/63 เลขท ีSJM20-3361 บรษัิท แอบ๊บอต เมดคิัล 
(ประเทศไทย) จํากัด

         24,300.00

29 001.ซจ.63/15007 30 กันยายน 2563 รส1312-0389/63 อซ1312-0440/63 เลขท ี20091115 บรษัิท เทคโนเมดคัิล จํากัด 
(มหาชน)

           6,099.00

30 001.ซจ.63/14895 30 กันยายน 2563 รส1312-0362/63 อซ1312-0601/63 เลขท ีIV6308-9793 บรษัิท ไพรม ์เมดคิอล จํากัด            2,800.00

31 001.ซจ.63/14894 30 กันยายน 2563 รส1312-0363/63 อซ1312-0413/63 เลขท ีIV6308-9797 บรษัิท ไพรม ์เมดคิอล จํากัด            7,000.00

32 001.ซจ.63/14896 30 กันยายน 2563 รส1312-0364/63 อซ1312-0412/63 เลขท ีIV6308-9798 บรษัิท ไพรม ์เมดคิอล จํากัด            2,800.00

33 001.ซจ.63/14897 30 กันยายน 2563 รส1312-0361/63 อซ1312-0596/63 เลขท ีIV6308-9794 บรษัิท ไพรม ์เมดคิอล จํากัด            6,500.00

34 001.ซจ.63/15020 30 กันยายน 2563 รส1312-0368/63 อซ1312-0598/63 เลขท ีIV6309-9967 บรษัิท ไพรม ์เมดคิอล จํากัด            4,000.00

35 001.ซจ.63/15880 19 ตลุาคม 2563 รส1312-0024/64 อซ1312-0931/63 เลขท ีIV6309-10754 บรษัิท ไพรม ์เมดคิอล จํากัด            2,800.00

36 001.ซจ.63/15179 2 ตลุาคม 2563 รส1111-2223/63 อซ1111-1490/63 เลขท ีIV6308-9276 บรษัิท ไพรม ์เมดคิอล จํากัด            2,800.00

37 001.ซจ.63/14972 30 กันยายน 2563 รส1312-0359/63 อซ1312-0429/63 เลขท ีIV6308-9792 บรษัิท ไพรม ์เมดคิอล จํากัด          12,600.00

38 001.ซจ.63/14973 30 กันยายน 2563 รส1312-0358/63 อซ1312-0600/63 เลขท ีIV6308-9796 บรษัิท ไพรม ์เมดคิอล จํากัด            7,000.00

39 001.ซจ.63/14974 30 กันยายน 2563 รส1312-0360/63 อซ1312-0597/63 เลขท ีIV6308-9795 บรษัิท ไพรม ์เมดคิอล จํากัด            6,500.00

40 001.ซจ.63/15878 19 ตลุาคม 2563 รส1312-0025/64 อซ1312-0949/63 เลขท ีIV6309-10755 บรษัิท ไพรม ์เมดคิอล จํากัด            7,300.00

41 001.ซจ.63/15207 2 ตลุาคม 2563 รส1111-2326/63 อซ1111-2176/63 เลขท ีIV6309072 หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.เวชชปูกรณ์            4,500.00

42 001.ซจ.63/15463 7 ตลุาคม 2563 รส1111-2325/63 อซ1111-1915/63 เลขท ีIV6309069 หา้งหุน้สว่นจํากัด ป.เวชชปูกรณ์          22,500.00

43 001.ซจ.63/15469 7 ตลุาคม 2563 รส1111-2291/63 อซ1111-2169/63 เลขท ีIV6301988 บรษัิท ววีา่ เมดกิา้(ประเทศไทย)
 จํากัด

         48,000.00

44 001.ซจ.63/15594 12 ตลุาคม 2563 รส1312-0386/63 อซ1312-0781/63 เลขท ีIV6301987 บรษัิท ววีา่ เมดกิา้(ประเทศไทย)
 จํากัด

           2,400.00

45 001.ซจ.63/15500 8 ตลุาคม 2563 รส1111-2396/63 อซ1111-1935/63 เลขท ีIV6309030 บรษัิท อทีเีอ็ม เมดเีคลิ จํากัด 5,600.00           
46 001.ซจ.63/15018 30 กันยายน 2563 รส1312-0300/63 อซ1312-0390/63 เลขท ีIV6308027 บรษัิท วนิเทค 24 จํากัด 46,200.00         
47 001.ซจ.63/15597 12 ตลุาคม 2563 รส1312-0459/63 อซ1312-0728/63 เลขท ี63/10433 บรษัิท บางกอกยนูเิทรด จํากัด 7,000.00           
48 001.ซจ.63/15599 12 ตลุาคม 2563 รส1312-0466/63 อซ1312-0808/63 เลขท ีIV6300101 บรษัิท วนิวนิเฮลธแ์ครค์อนซัล

แทนท ์จํากัด
45,145.00         

49 001.ซจ.63/15497 8 ตลุาคม 2563 รส1312-0419/63 อซ1312-0014/63 เลขท ี63/212 บรษัิท อนิโน เมดด ิดไีวเซส 
จํากัด

33,280.00         

50 001.ซจ.63/15506 8 ตลุาคม 2563 รส1111-2327/63 อซ1111-2166/63 เลขท ีSOSHD63-0091 บรษัิท ไอ-คาดแิอค เมดคิัล 
จํากัด

35,000.00         

51 001.ซจ.63/15470 7 ตลุาคม 2563 รส1312-0425/63 อซ1312-0748/63 เลขท ี630902159 บรษัิท ไลออน อนิเตอรเ์มด 
จํากัด

66,000.00         

52 001.ซจ.63/15606 12 ตลุาคม 2563 รส1111-2388/63 อซ1111-1857/63 เลขท ีDSDIV20090093 บรษัิท สยามเดนท ์จํากัด 60,000.00         
53 001.ซจ.63/15609 12 ตลุาคม 2563 รส1312-0441/63 อซ1312-0767/63 เลขท ีBKM2020-1019 บรษัิท บางกอกเม็กซ ์จํากัด 4,500.00           
54 001.ซจ.63/15608 12 ตลุาคม 2563 รส1111-2376/63 อซ1111-1694/63 เลขท ีM6309-0113 บรษัิท ไทย เมด-เทค จํากัด 495,000.00       
55 001.ซจ.63/15004 30 กันยายน 2563 รส1312-0356/63 อซ1312-0416/63 เลขท ีAMI63246 บรษัิท เอเมส เมดคิอล จํากัด 29,000.00         
56 001.ซจ.63/15720 14 ตลุาคม 2563 รส1111-2315/63 อซ1111-0600/63 เลขท ีIV6308310 บรษัิท นูโวเดน้ท ์จํากัด 20,200.00         
57 001.ซจ.63/15591 12 ตลุาคม 2563 รส1312-0019/64 อซ1312-0716/63 เลขท ี5332510302 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด
5,350.00           

58 001.ซจ.63/15285 5 ตลุาคม 2563 รส1111-2274/63 อซ1111-2109/63 เลขท ี5332344091 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

194,000.00       

เอกสารวางบลิรอบวนัท ี10-11 พฤศจกิายน 2563

รอบโอนเงนิ 30 พฤศจกิายน 2563



เอกสารวางบลิรอบวนัท ี10-11 พฤศจกิายน 2563

รอบโอนเงนิ 30 พฤศจกิายน 2563
59 001.ซจ.63/15001 30 กันยายน 2563 รส1312-0351/63 อซ1312-0432/63 เลขท ี5332369314 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด
400,000.00       

60 001.ซจ.63/15111 2 ตลุาคม 2563 รส1111-2203/63 อซ1111-0720/63 เลขท ี5332430185A บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

5,350.00           

61 001.ซจ.63/15032 1 ตลุาคม 2563 รส1111-2272/63 อซ1111-2110/63 เลขท ี5332344003 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

5,000.00           

62 001.ซจ.63/15498 8 ตลุาคม 2563 รส1312-0430/63 อซ1312-0087/63 เลขท ี5448069133A บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจิ
สตกิส ์จํากัด

70,000.00         

63 001.ซจ.63/15468 7 ตลุาคม 2563 รส1312-0429/63 อซ02-0293/63 เลขท ี5332488568 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

480,858.00       

64 001.ซจ.63/14382 18 กันยายน 2563 รส1111-1668/63 อซ1111-1428/63 เลขท ี5332446829 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

3,210.00           

65 001.ซจ.63/15014 30 กันยายน 2563 รส1312-0215/63 อซ1312-0269/63 เลขท ี5332446824 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

3,210.00           

66 001.ซจ.63/15006 30 กันยายน 2563 รส1312-0213/63 อซ1312-0250/63 เลขท ี5332446831 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

3,210.00           

67 001.ซจ.63/15311 5 ตลุาคม 2563 รส1111-1671/63 อซ1111-1425/63 เลขท ี5332446831 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

3,210.00           

68 001.ซจ.63/15290 5 ตลุาคม 2563 รส1111-1667/63 อซ1111-1417/63 เลขท ี5332446826 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

11,770.00         

69 001.ซจ.63/15000 30 กันยายน 2563 รส1312-0375/63 อซ1312-0492/63 เลขท ี5332466858A บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

9,300.00           

70 001.ซจ.63/15015 30 กันยายน 2563 รส1312-0377/63 อซ1312-0498/63 เลขท ี5332466826A บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

8,500.00           

71 001.ซจ.63/15012 30 กันยายน 2563 รส1312-0376/63 อซ1312-0500/63 เลขท ี5332464558 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

9,400.00           

72 001.ซจ.63/15011 30 กันยายน 2563 รส1312-0391/63 อซ1312-0493/63 เลขท ี5332472068A บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

10,000.00         

73 001.ซจ.63/15017 30 กันยายน 2563 รส1312-0350/63 อซ1312-0505/63 เลขท ี5332386040 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

1,605.00           

74 001.ซจ.63/15105 2 ตลุาคม 2563 รส1111-2269/63 อซ1111-1750/63 เลขท ี5332388426 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

1,605.00           

75 001.ซจ.63/15716 14 ตลุาคม 2563 รส1111-2409/63 อซ1111-2150/63 เลขท ี5332539055 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

109140

76 001.ซจ.63/15867 19 ตลุาคม 2563 รส1111-2406/63 สพด.215/2563(001) เลขท ี5332542490 A บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

    1,131,830.00

77 001.ซจ.63/15830 16 ตลุาคม 2563 รส1111-0068/64 อซ1111-0010/63 เลขท ี5332586905 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

           3,745.00

78 001.ซจ.63/15367 6 ตลุาคม 2563 รส1312-0390/63 อซ1312-0510/63 เลขท ี5332472571A บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

7,200.00           

79 001.ซจ.63/15366 6 ตลุาคม 2563 รส1111-2292/63 อซ1111-1497/63 เลขท ี5332398200 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

82,000.00         

80 001.ซจ.63/15589 12 ตลุาคม 2563 รส1312-0431/63 อซ1312-0494/63 เลขท ี5332512344 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

55,300.00         

81 001.ซจ.63/15588 12 ตลุาคม 2563 รส1312-0216/63 อซ1312-0273/63 เลขท ี5332454203 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

3,210.00           

82 001.ซจ.63/15587 12 ตลุาคม 2563 รส1312-0440/63 อซ1312-0252/63 เลขท ี5332456684A บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

13,470.00         

83 001.ซจ.63/15586 12 ตลุาคม 2563 รส1312-0433/63 อซ1312-0409/63 เลขท ี5332342554 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

3,210.00           

84 001.ซจ.63/15585 12 ตลุาคม 2563 รส1312-0432/63 อซ1312-0447/63 เลขท ี5332466403A บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

4,100.00           

85 001.ซจ.63/15844 16 ตลุาคม 2563 รส1111-2293/63 อซ1111-1476/63 เลขท ี5332454208 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

34,000.00         

86 001.ซจ.63/16129 26 ตลุาคม 2563 รส1111-2338/63 สพด.163/2563(001) เลขท ี5332501993 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

6,741.00           

87 001.ซจ.63/15582 12 ตลุาคม 2563 รส1312-0436/63 อซ1312-0507/63 เลขท ี5332466406A บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

6,000.00           

88 001.ซจ.63/15583 12 ตลุาคม 2563 รส1312-0437/63 อซ1312-0503/63 เลขท ี5332466404A บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

4,800.00           

89 001.ซจ.63/15283 5 ตลุาคม 2563 รส1312-0372/63 อซ1312-0476/63 เลขท ี5332443460 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

15,729.00         

90 001.ซจ.63/14997 30 กันยายน 2563 รส1312-0378/63 อซ1312-0489/63 เลขท ี5332464584A บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

7,200.00           

91 001.ซจ.63/14998 30 กันยายน 2563 รส1312-0379/63 อซ1312-0491/63 เลขท ี5332465325A บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

7,300.00           

92 001.ซจ.63/16000 20 ตลุาคม 2563 รส1312-0349/63 อซ1312-0435/63 เลขท ี5332369708 บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

180,000.00       

93 001.ซจ.63/15881 19 ตลุาคม 2563 รส1312-0034/64 อช1312-0912/63 เลขท ี5332522404A บรษัิท ดเีคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จํากัด

12,500.00         

94 001.ซจ.63/16049 21 ตลุาคม 2563 รส1111-0019/64 สพด.60/2563 (001) เลขท ี5332528549A บรษัิท ดเีคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จํากัด

829,217.90       

95 001.ซจ.63/16131 26 ตลุาคม 2563 รส1312-0001/64 อช1312-0811/63 เลขท ี5332512390 บรษัิท ดเีคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จํากัด

1,605.00           

96 001.ซจ.63/16139 26 ตลุาคม 2563 รส1312-0015/64 อช1312-0829/63 เลขท ี5332511881 บรษัิท ดเีคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จํากัด

15,515.00         

97 001.ซจ.63/16141 26 ตลุาคม 2563 รส1312-0006/64 อช1312-0835/63 เลขท ี5332510815 บรษัิท ดเีคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จํากัด

12,305.00         

98 001.ซจ.63/15021 30 กันยายน 2563 รส1312-0339/63 อซ1312-0395/63 เลขท ี5448057981 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจิ
สตกิส ์จํากัด

6,000.00           

99 001.ซจ.63/15768 15 ตลุาคม 2563 รส1010-0029/64 อซ.04-0062/63 เลขท ีIV6309200 บรษัิท วอเทค จํากัด 5,000.00           
100 001.ซจ.63/15790 16 ตลุาคม 2563 รส1111-0018/64 อซ1111-1950/63 เลขท ีIV6310215 บรษัิท วอเทค จํากัด 51,841.50         
101 001.ซจ.63/15829 16 ตลุาคม 2563 รส1010-0034/64 อซ1010-0286/63 เลขท ีORVM/6057 บรษัิท ฮสีโตเซ็นเตอร ์(ไทย

แลนด)์ จํากัด
69,550.00         

102 001.ซจ.63/15827 16 ตลุาคม 2563 รส1111-0024/64 อซ03-0014/63 เลขท ีSX6309001874 บรษัิท กบิไทย จํากัด 22,042.00         
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103 001.ซจ.63/15774 15 ตลุาคม 2563 รส1010-0014/64 อซ1010-0323/63 เลขท ี12009057 บรษัิท ซ ีเอ็ม ซ ีไบโอเท็ค จํากัด 11,250.00         
104 001.ซจ.63/15767 15 ตลุาคม 2563 รส1010-1216/63 อซ.04-0332/63 เลขท ี19521 บรษัิท ยอี ีเมดคิอล ซสิเต็มส์

(ประเทศไทย)จํากัด
80,143.00         

105 001.ซจ.63/15773 15 ตลุาคม 2563 รส1010-0851/63 สพด.31/2563 (001) เลขท ีI 6306027 บรษัิท บซิโพเทนเชยีล จํากัด 4,660,000.00    
106 001.ซจ.63/15778 15 ตลุาคม 2563 รส1111-2369/63 สพด.139/2563 (001) เลขท ีI 6307052 บรษัิท บซิโพเทนเชยีล จํากัด 1,620,000.00    
107 001.ซจ.63/15369 6 ตลุาคม 2563 รส1010-0921/63 สพด.79/2563 (001) เลขท ี2008057 บรษัิท ไอเอสเอส คอนซัลตงิ 

(ประเทศไทย) จํากัด
54,900,000.00  

108 001.ซจ.63/15771 15 ตลุาคม 2563 รส1010-1250/63 อซ1010-0283/63 เลม่ท ี206 เลขท ี10260 รา้นปรชีาพาณชิย์ 32,500.00         
109 001.ซจ.63/15644 12 ตลุาคม 2563 รส1010-1232/63 สพด.37/2563(001) เลขท ี20591 บรษัิท ยอี ีเมดคิอล ซสิเต็มส ์

(ประเทศไทย)จํากัด
2,100,000.00    

110 001.ซจ.63/16120 26 ตลุาคม 2563 รส1010-1233/63 สพด.37/2563(001) เลขท ี20349 บรษัิท ยอี ีเมดคิอล ซสิเต็มส ์
(ประเทศไทย)จํากัด

2,100,000.00    

111 001.ซจ.63/15992 20 ตลุาคม 2563 รส1010-1119/63 สพด.37/2563(001) เลขท ี20350 บรษัิท ยอี ีเมดคิอล ซสิเต็มส์
(ประเทศไทย)จํากัด

2,100,000.00    

112 001.ซจ.63/15554 10 ตลุาคม 2563 รส1010-1149/63 สพด.6/2563(001) เลขท ี63300477 บรษัิท ฮอสพทิอล เอสเสทส ์
แมเนจเมนท ์เซอรว์สิส ์จํากัด

142,000.00       

113 001.ซจ.63/15714 14 ตลุาคม 2563 รส1111-2340/63 อซ1111-1924/63 เลขท ี3324.0963 บรษัิท ธรีะเทรดดงิ จํากัด 44,169.60         
114 001.ซจ.63/15704 14 ตลุาคม 2563 รส1010-1254/63 อซ1010-0341/63 เลขท ี6303908 บรษัิท บ.ีเค.เทค แอสโซสเิอท 

จํากัด
13,375.00         

115 001.ซจ.63/15729 14 ตลุาคม 2563 รส1111-2372/63 อซ1111-1324/63 เลขท ี000286 บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์
จํากัด (มหาชน)

6,960.00           

116 001.ซจ.63/15730 14 ตลุาคม 2563 รส1111-2373/63 อซ1111-1247/63 เลขท ี000185,000186 บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์
จํากัด(มหาชน)

           2,870.00

117 001.ซจ.63/15735 15 ตลุาคม 2563 รส1111-2370/63 อซ1111-2131/63 เลขท ี001417,001419 บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์
จํากัด (มหาชน)

         14,550.00

118 001.ซจ.63/15643 12 ตลุาคม 2563 รส1111-2368/63 อซ1111-1992/63 เลขท ี001391 บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์
จํากัด (มหาชน)

           5,910.00

119 001.ซจ.63/15556 10 ตลุาคม 2563 รส1111-2150/63 สพด.
186/2563(001)

เลขท ีID6309006 บรษัิท เวลิดเ์ทค เอ็นเตอรไ์พรส์
 จํากัด

    9,600,000.00

120 001.ซจ.63/15776 15 ตลุาคม 2563 รส1111-0011/64 อซ1111-1893/63 เลขท ี331007400053 บรษัิท บเีจเอช เมดคิอล จํากัด 150,000.00       
121 001.ซจ.63/15737 15 ตลุาคม 2563 รส1111-2256/63 อซ1111-1775/63 เลขท ีIV6309-0292 บรษัิท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด          28,215.90

122 001.ซจ.63/15711 14 ตลุาคม 2563 รส1111-2241/63 อซ1111-1041/63 เลขท ีIV6307-0657 บรษัิท เอ็น เอส บ ีออฟฟิศ จํากัด 9,951.00           

123 001.ซจ.63/15676 12 ตลุาคม 2563 รส1111-2318/63 อซ1111-1912/63 เลขท ีIV63-1380 บรษัิท ไทยพัฒนาครภัุณฑ ์จํากัด          17,334.00

124 001.ซจ.63/15697 14 ตลุาคม 2563 รส1111-2319/63 อซ1111-1917/63 เลขท ีIV63-1404 บรษัิท ไทยพัฒนาครภัุณฑ ์จํากัด          63,665.00

125 001.ซจ.63/15694 14 ตลุาคม 2563 รส1111-0027/64 อซ1111-1800/63 เลขท ี2455 หา้งหุน้สว่นจํากัด เออารพ์ ีเฮาส์
แวร์

         28,400.00

126 001.ซจ.63/15675 12 ตลุาคม 2563 รส1111-2398/63 อซ1111-1560/63 เลขท ี
SL20080207,SL200710
14,SL20072815

บรษัิท เจนบรรเจดิ จํากัด          97,864.34

127 001.ซจ.63/15734 15 ตลุาคม 2563 รส1111-2310/63 อซ1111-2098/63 เลขท ีSL20090485 บรษัิท เจนบรรเจดิ จํากัด            7,287.77

128 001.ซจ.63/15736 15 ตลุาคม 2563 รส1111-2381/63 อซ1111-1892/63 เลขท ีNIV2009025 บรษัิท นีโอเทค จํากัด        378,000.00

129 001.ซจ.63/15679 14 ตลุาคม 2563 รส1111-2309/63 อซ1111-0791/63 เลขท ี121609 บรษัิท โซวคิ จํากัด        400,000.00

130 001.ซจ.63/15405 6 ตลุาคม 2563 รส1111-2196/63 อซ1111-1004/63 เลขท ี121270 บรษัิท โซวคิ จํากัด          26,310.00

131 001.ซจ.63/15558 10 ตลุาคม 2563 รส1111-2313/63 สพด.205/2563 (001) เลขท ีINV024/2020 บรษัิท มัลตโิปรเจคท ์
เทคโนโลย ีจํากัด

       950,000.00

132 001.ซจ.63/15314 5 ตลุาคม 2563 รส1111-2163/63 อซ1111-1725/63 เลขท ี104114 บรษัิท พ ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิ
เมน้ท ์จํากัด

           9,148.50

133 001.ซจ.63/15873 19 ตลุาคม 2563 รส1111-0036/64 อซ1111-2104/63 เลขท ีI2009501 บรษัิท เมด-วัน จํากัด        279,270.00

134 001.ซจ.63/16035 21 ตลุาคม 2563 รส1111-0023/64 อซ1111-1446/63 เลขท ีI2009469 บรษัิท เมด-วัน จํากัด        121,980.00

135 001.ซจ.63/16054 21 ตลุาคม 2563 รส1111-0034/64 สพด.179/2563(001) เลขท ีI2009505 , 
I2009507

บรษัิท เมด-วัน จํากัด 1,236,920.00    

136 001.ซจ.63/15843 16 ตลุาคม 2563 รส1111-2375/63 อซ1111-1975/63 เลขท ีM6309-0114 บรษัิท ไทย เมด-เทค จํากัด 42,000.00         
137 001.ซจ.63/15557 10 ตลุาคม 2563 รส1111-2391/63 อซ1111-0785/63 เลขท ี63/0165 หา้งหุน้สว่นจํากัด ทเีอชเวริค์กงิ        127,062.50

138 001.ซจ.63/15552 9 ตลุาคม 2563 รส1111-2384/63 อซ1111-1781/63 เลขท ีIV63/0664 หา้งหุน้สว่นจํากัด วริยิะ 1995            1,926.00

139 001.ซจ.63/15508 8 ตลุาคม 2563 รส1111-2332/63 อซ1111-1777/63 เลม่ท ี036 เลขท ี1778 หา้งหุน้สว่นจํากัด สรวชิญ ์พรนิ
ตงิ

           3,000.00

140 001.ซจ.63/15715 14 ตลุาคม 2563 รส1010-1195/63  รส1010-1196/63สพด.147/2563 (001) เลขท ีIV6308-009 บรษัิท แกรนด ์เซ็นทรัล ลอนดรี
 จํากัด

    1,084,576.82

141 001.ซจ.63/15701 14 ตลุาคม 2563 รส1010-1191/63 รส1010-1192/63สพด.147/2563 (001) เลขท ีIV6307-033 บรษัิท แกรนด ์เซ็นทรัล ลอนดรี
 จํากัด

       817,335.91

142 001.ซจ.63/15700 14 ตลุาคม 2563 รส1010-1193/63 รส1010-1194/63สพด.147/2563 (001) เลขท ีIV6307-034 บรษัิท แกรนด ์เซ็นทรัล ลอนดรี
 จํากัด

 1,038.317.06

143 001.ซจ.63/15702 14 ตลุาคม 2563 รส1010-1208/63 อซ1010-0299/63 เลขท ีINV2020080021 บรษัิท เจโนไซส ์จํากัด        104,860.00

144 001.ซจ.63/15696 14 ตลุาคม 2563 รส1010-0024/64 สพด.43/2561 (001)-3เลขท ี2000002568 บรษัิท เมโทรโปรเฟสชันแนล
โปรดักส ์จํากัด

         29,130.00

145 001.ซจ.63/15733 14 ตลุาคม 2563 รส1111-0003/64 อซ1111-1295/63 เลขท ีINV20003943 บรษัิท ไอ.เจ. สยาม จํากัด          20,230.00

146 001.ซจ.63/15637 12 ตลุาคม 2563 รส1010-1169/63 สพด.158/2563(001) เลขท ีIV00109/63 บรษัิท เซเวน่ธ ์เซน้ส ์อนิเตอร์
เทรด จํากัด

       333,333.33

147 001.ซจ.63/15638 12 ตลุาคม 2563 รส1010-1190/63 อซ1010-0308/63 เลขท ี20200218 บรษัิท เดอะ อนิฟินติ ีดาตา้ 
จํากัด

         73,620.00

148 001.ซจ.63/15789 16 ตลุาคม 2563 รส1010-0020/64 อซ1010-0044/63 เลขท ี12009056 บรษัิท ซ ีเอ็ม ซ ีไบโอเท็ค จํากัด        103,433.34

149 001.ซจ.63/15791 16 ตลุาคม 2563 รส1111-0065/64 อซ1111-0334/63 เลขท ีEOS200700124 บรษัิท ออีอส ไซเอนทฟิิค จํากัด          36,380.00

150 001.ซจ.63/15842 16 ตลุาคม 2563 รส1111-2151/63 อซ1111-2056/63 เลขท ี49206 บรษัิท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิค
 มารเ์ก็ตตงิ จํากัด

         46,063.50

151 001.ซจ.63/15559 10 ตลุาคม 2563 รส1111-2177/63 อซ1111-2059/63 เลขท ีIV6309012 บรษัิท ฟีเออร ์คอรเ์ปอรเ์รชัน 
จํากัด

       300,000.00

152 001.ซจ.63/15507 8 ตลุาคม 2563 รส1111-2230/63 อซ1111-2022/63 เลขท ีUG80029398 บรษัิท ไอดเีอส เมดคิอล ซสิ
เต็มส(์ประเทศไทย) จํากัด

         11,000.00
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153 001.ซจ.63/15496 8 ตลุาคม 2563 รส1010-1201/63 อซ1111-0973/63 เลขท ีINV1063060077 บรษัิท ดับบลวิทซี ีคอมพวิเตอร์

 จํากัด
       443,100.00

154 001.ซจ.63/15382 6 ตลุาคม 2563 รส1111-1565/63 อซ1111-1047/63 เลขท ีL202728 บรษัิท เลกะ คอรป์อเรชัน จํากัด 137227.5

155 001.ซจ.63/15772 15 ตลุาคม 2563 รส1111-2294/63 อซ1111-1513/63 เลขท ีIV6309-303 บรษัิท เวลิดไ์วด ์เทรด ไทย 
จํากัด

         96,300.00

156 001.ซจ.63/15766 15 ตลุาคม 2563 รส1111-2296/63 อซ1111-1514/63 เลขท ีIV6309-304 บรษัิท เวลิดไ์วด ์เทรด ไทย 
จํากัด

         41,730.00

157 001.ซจ.63/15834 16 ตลุาคม 2563 รส1111-0051/64 อซ1111-1825/63 เลขท ีIV-20/0911 บรษัิท เมกกะฟิล จํากัด          62,595.00

158 001.ซจ.63/15775 15 ตลุาคม 2563 รส1111-2354/63 อซ1111-2073/63 เลขท ีSI01096300120 บรษัิท ไบโอแอคทฟี จํากัด          28,783.00

159 001.ซจ.63/15555 10 ตลุาคม 2563 รส1111-2208/63 อซ1111-1837/63 เลขท ีSI01096300016 บรษัิท ไบโอแอคทฟี จํากัด          43,442.00

160 001.ซจ.63/15315 5 ตลุาคม 2563 รส1111-2165/63 อซ1111-1671/63 เลขท ี164298 บรษัิท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์
เคมภัีณฑ ์จํากัด

           7,500.70

161 001.ซจ.63/15502 8 ตลุาคม 2563 รส1111-2231/63 อซ1111-0904/63 เลขท ีIV6309011 บรษัิท เอ็มไอเอสซ ีจํากัด          11,128.00

162 001.ซจ.63/15770 15 ตลุาคม 2563 รส1010-1136/63 อซ1010-0291/63 เลขท ี2008045 อทีซี ีไอเดยี กรุป๊            6,900.00

163 001.ซจ.63/15769 15 ตลุาคม 2563 รส1111-2240/63 อซ1111-1676/63 เลขทIีV200000071 บรษัิท เวลิดว์าย เมดคิอล เชสท์
 จํากัด

       161,072.00

164 001.ซจ.63/15549 9 ตลุาคม 2563 รส1111-2156/63 อซ1111-1914/63 เลขท ี6309007 บรษัิท เฮาสเ์ซน เบอรน์สไตน์ 
จํากัด

       174,000.00

165 001.ซจ.63/15305 5 ตลุาคม 2563 รส1111-2157/63 อซ1111-1557/63 เลขท ีL63-13234 บรษัิท แบงเทรดดงิ 1992 จํากัด            3,745.00

166 001.ซจ.63/15850 16 ตลุาคม 2563 รส1111-2152/63 อซ1111-1471/63 เลขท ีCRE2009139 บรษัิท เอ็นเทค อนิดัสเทรยีล 
โซลชูนั จํากัด

       395,000.00

167 001.ซจ.63/15871 19 ตลุาคม 2563 รส1111-0014/64 อซ1111-1730/63 เลขท ีIV6309169 บรษัิท เรยีลเมด จํากัด            3,400.00

168 001.ซจ.63/15093 1 ตลุาคม 2563 รส1312-0357/63 อซ1312-0490/63 เลขท ีIN201137 บรษัิท ทรานสเ์มดคิ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

         60,800.00

169 001.ซจ.63/15874 19 ตลุาคม 2563 รส1312-0028/64 อซ1312-0718/63 เลขท ีIV6309207 บรษัิท ซัมมทิ เฮลธแ์คร ์จํากัด            6,600.00

170 001.ซจ.63/15870 19 ตลุาคม 2563 รส1312-0037/64 อซ1312-0720/63 เลขท ีIV0002788 บรษัิท อนิโนเทค เซอรจ์คิอล 
จํากัด

         11,500.00

171 001.ซจ.63/15876 19 ตลุาคม 2563 รส1312-0036/64 อซ1312-0719/63 เลขท ีIV0002787 บรษัิท อนิโนเทค เซอรจ์คิอล 
จํากัด

         11,200.00

172 001.ซจ.63/15175 2 ตลุาคม 2563 รส1111-2126/63 อซ1111-1535/63 เลขท ีSJM20-3365 บรษัิท แอบ๊บอต เมดคิัล 
(ประเทศไทย) จํากัด

         24,300.00

173 001.ซจ.63/14981 30 กันยายน 2563 รส1312-0334/63 อซ1312-0404/63 เลขท ีSJM20-3422 บรษัิท แอบ๊บอต เมดคิัล 
(ประเทศไทย) จํากัด

4,000.00           

174 001.ซจ.63/15584 12 ตลุาคม 2563 รส1312-0383/63 อซ1312-0397/63 เลขท ี50092206 บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี 
จํากัด

       108,400.00

175 001.ซจ.63/15177 2 ตลุาคม 2563 รส1312-0382/63 อซ1312-0341/63 เลขท ี50092205 บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี 
จํากัด

2,800.00           

176 001.ซจ.63/15178 2 ตลุาคม 2563 รส1312-0381/63 อซ1312-0426/63 เลขท ี50092204 บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี 
จํากัด

31,500.00         

177 001.ซจ.63/14999 30 กันยายน 2563 รส1312-0385/63 อซ1312-0415/63 เลขท ี50092208 บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี 
จํากัด

37,000.00         

178 001.ซจ.63/15869 19 ตลุาคม 2563 รส1312-0043/64 อซ1312-0892/63 เลขท ี50092740 บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี 
จํากัด

94,500.00         

179 001.ซจ.63/15875 19 ตลุาคม 2563 รส1312-0030/64 อซ1312-0065/63 เลขท ี5448075736 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจิ
สตกิส ์จํากัด

15,000.00         

180 001.ซจ.63/15879 19 ตลุาคม 2563 รส1312-0044/64 อซ1312-0905/63 เลขท ี5448077028 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจิ
สตกิส ์จํากัด

3,000.00           

181 001.ซจ.63/15882 19 ตลุาคม 2563 รส1312-0031/64 อซ1312-0112/63 เลขท ี5448077279A บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจิ
สตกิส ์จํากัด

70,000.00         

182 001.ซจ.63/15883 19 ตลุาคม 2563 รส1312-0029/64 อซ1312-0131/63 เลขท ี5448075737 บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจิ
สตกิส ์จํากัด

15,000.00         

183 001.ซจ.63/15365 6 ตลุาคม 2563 รส1312-0412/63 อซ1312-0242/63 เลขท ี5159465806A บรษัิท บอสตัน ไซเอนทฟิิค 
(ประเทศไทย) จํากัด

307,090.00       

184 001.ซจ.63/15364 6 ตลุาคม 2563 รส1312-0403/63 อซ1312-0241/63 เลขท ี5159465783A บรษัิท บอสตัน ไซเอนทฟิิค 
(ประเทศไทย) จํากัด

482,980.00       

185 001.ซจ.63/15363 6 ตลุาคม 2563 รส1312-0409/63 อซ1312-0239/63 เลขท ี5159465781A บรษัิท บอสตัน ไซเอนทฟิิค 
(ประเทศไทย) จํากัด

291,480.00       

186 001.ซจ.63/15362 6 ตลุาคม 2563 รส1312-0410/63 อซ1312-0237/63 เลขท ี5159465718A บรษัิท บอสตัน ไซเอนทฟิิค 
(ประเทศไทย) จํากัด

500,000.00       

187 001.ซจ.63/15361 6 ตลุาคม 2563 รส1312-0411/63 อซ1312-0240/63 เลขท ี5159465759A บรษัิท บอสตัน ไซเอนทฟิิค 
(ประเทศไทย) จํากัด

450,000.00       

188 001.ซจ.63/14990 30 กันยายน 2563 รส1312-0336/63 อซ1312-0401/63 เลขท ี5159465568 บรษัิท บอสตัน ไซเอนทฟิิค 
(ประเทศไทย) จํากัด

54,000.00         

189 001.ซจ.63/14985 30 กันยายน 2563 รส1312-0338/63 อซ1312-0357/63 เลขท ี5159467258 บรษัิท บอสตัน ไซเอนทฟิิค 
(ประเทศไทย) จํากัด

29,500.00         

190 001.ซจ.63/15877 19 ตลุาคม 2563 รส1312-0032/64 อซ1312-0908/63 เลขท ี5159478197 บรษัิท บอสตัน ไซเอนทฟิิค 
(ประเทศไทย) จํากัด

30,500.00         

191 001.ซจ.63/15986 20 ตลุาคม 2563 รส1111-2235/63 อซ1111-0339/63 เลขท ีIV6309253 บรษัิท กรงุเทพ อนิเตอร ์โปร
ดักส ์จํากัด

162.50              

192 001.ซจ.63/15993 20 ตลุาคม 2563 รส1111-2262/63 อซ1111-2079/63 เลขท ีIV6309340 บรษัิท กรงุเทพ อนิเตอร ์โปร
ดักส ์จํากัด

16,250.00         

193 001.ซจ.63/15991 20 ตลุาคม 2563 รส1111-2234/63 อซ1111-2079/63 เลขท ีIV6309254 บรษัิท กรงุเทพ อนิเตอร ์โปร
ดักส ์จํากัด

1,070.00           

194 001.ซจ.63/15927 20 ตลุาคม 2563 รส1111-0013/64 อซ1111-2187/63 เลขท ีIV6309-00044 บรษัิท บเีอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์
จํากัด

128400

195 001.ซจ.63/15832 16 ตลุาคม 2563 รส1111-0043/64 อซ1111-1895/63 เลขท ีI63100055 หจก.คลนีคิอลไดแอกโนสตคิส์            2,250.00

196 001.ซจ.63/16128 26 ตลุาคม 2563 รส1111-2261/63 อซ1111-0343/63 เลขท ีI63091013 หจก.คลนีคิอลไดแอกโนสตคิส์ 10,700.00         
197 001.ซจ.63/16108 26 ตลุาคม 2563 รส1111-2213/63 อซ1111-0343/63 เลขท ีI63090503 หจก.คลนีคิอลไดแอกโนสตคิส์ 39,060.00         
198 001.ซจ.63/16117 26 ตลุาคม 2563 รส1111-2226/63 อซ1111-1786/63 เลขท ีCRE2009217 บรษัิท เอ็นเทค อนิดัสเทรยีล 

โซลชูนั จํากัด
25,615.80         

199 001.ซจ.63/13401 1 กันยายน 2563 รส1111-1475/63 สพด.69/2563 (001) เลขท ี14380328 บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

8,634.90           

200 001.ซจ.63/16259 28 ตลุาคม 2563 รส1010-0118/64 อซ1010-0285/63 เลขท ี25630413 บรษัิท รักษาความปลอดภัย 
แพคส ์อารม์ ีการด์ จํากัด

457,104.00       
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