


 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ขอแจงเปลี่ยนแปลงการวางบิลกรณีพิเศษ เฉพาะรอบ 11-12 มี.ค. 64 และ รอบ 22-23 มี.ค. 64  

โดยปฏบัิติตามข้ันตอนดังน้ี (เฉพาะบริษัทท่ีมีรายช่ือประกาศทางเวปไซดเทาน้ัน) 

1. ตรวจสอบรายช่ือประกาศผูวางบิลท่ี : www.cra.ac.th > การเงินจัดซ้ือจัดจาง > ประกาศผูวางบิล > รอบวางบิลเอกสาร

ประจําเดือน > เช็ครายช่ือท้ัง ฝายบริหารพัสดุ และฝายจัดซ้ือจัดจาง (ประกาศรายช่ือกอนรอบวางบิล 6 วันทําการ) 

2. เมื่อพบรายชื่อ นําเอกสารมาวางบิลไดทันท ีณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ (ฝายบริหารการเงินการคลัง) อาคารบริหาร๒ ช้ัน ๓ โซน A 

(ออกจากลิฟตขวามือ วางเอกสารพรอมเบอรติดตอในตะกรารับวางบิล) โดย 

รอบ 11-12 มี.ค. 64  :  รับวางบิล ต้ังแตวันท่ี 4-12 มี.ค. 64 (ชําระโดยเงินโอน วันท่ี 31 มี.ค. 64) 

รอบ 22-23 มี.ค. 64  :  รับวางบิล ต้ังแตวันท่ี 15-23 มี.ค. 64 (ชําระโดยเงินโอน วันท่ี 9 เม.ย. 64) 

เอกสารที่ใชในการวางบิล (เรียงเอกสารตามท่ีระบุ) : สําเนาใบตรวจรับ(รส), ตนฉบับใบกํากับภาษี/ใบแจงหน้ี, ตนฉบับ

ใบเสร็จรับเงิน, สําเนาใบส่ังซ้ือ, สําเนาใบสงของ, สําเนาสัญญา (ถามี) 

3. การชําระเงิน จะทําการจายชําระตามปฏิทินการรับวางบิลและการจายชําระประจําป 2564   

(หากเอกสารไมถูกตองเรียบรอยจะไมรับวางบิลหรือโอนเงินไมวากรณีใด  ๆ) 

** รายช่ือรอบวางบิลเอกสาร ประจําเดือน ฝายบรหิารพัสดุ และฝายจัดซ้ือจัดจาง(เช็ครายช่ือท้ัง 2 ฝาย) 

https://www.cra.ac.th/th/procurement/biller_announcement 

ติดตอสอบถาม 

- การวางบิล : งานบัญชี เบอร 02-576-6000 ตอ 8669 , 8661 , 8668  (กรณีมีรายช่ือประกาศบนเว็ปไซด) 

- สอบถามยอดโอนเงิน, ภาษีหัก ณ ท่ีจาย  : งานการเงินจาย เบอร 02-576-6000 ตอ 6560, 8680  

- กรณีไมพบรายช่ือประกาศบนเวปไซด และขอใบตรวจรับ(รส) ติดตอไดท่ี 

        : ฝายจัดซ้ือจัดจาง เบอร 02-576-6000 ตอ 8620, 8616, 8617, 6587 

        : ฝายบริหารพัสดุ   เบอร 02-576-6000 ตอ 8618, 8619, 8624, 8622 



ที เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร

เลขทีใบตรวจรบั 

(เลขทีอ้างอิงการ

วางบิล)

เลขทีใบสังซอื/

สัญญา
เลขทีใบกํากับภาษี/เลขทีเอกสารอืนฯ ชือผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง มูลค่า ผู้ส่ง

1 001.ซจ.64/4090 28 กมุภาพันธ ์2564 รส1111-1084/64 อซ1111-0431/64 เลขท ี1166920937 บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด 3,210.00                    พชัรนันย์

2 001.ซจ.64/4148 1 มีนาคม 2564 รส1111-1082/64 อซ1111-0329/64 เลขท ี124115 บรษัท โซวค จาํกัด                   14,040.00 พชัรนันย์

3 001.ซจ.64/3925 26 กมุภาพันธ ์2564 รส1111-1029/64 อซ1111-0537/64 เลขท ี5333364487 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด                      6,461.73 พัชรนันย์

4 001.ซจ.64/4030 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1111-1089/64 อซ1111-0360/64 เลขท ีIV-121020441 บรษัท ไอเมด ลาบอราทอร จาํกัด                  22,000.00 พชัรนันย์

5 001.ซจ.64/4088 28 กมุภาพันธ ์2564 รส1111-1077/64 อซ1111-0133/64 เลขท ี21020074 บรษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จาํกัด                   17,976.00 พัชรนันย์

6 001.ซจ.64/3995 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1111-1093/64 อซ1111-0597/64 เลขท ี5333415075 A บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด                204,498.40 พัชรนันย์

7 001.ซจ.64/4092 28 กมุภาพันธ ์2564 รส1010-0589/64 อซ1010-0170/64 เลขท ี1166925991 บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด                   10,058.00 พัชรนันย์

8 001.ซจ.64/4089 28 กมุภาพันธ ์2564 รส1111-1079/64 อซ1111-0765/64 เลขท ี124306 บรษัท โซวค จาํกัด                    7,020.00 พชัรนันย์

9 001.ซจ.64/4147 1 มีนาคม 2564 รส1010-0554/64 อซ1010-0100/64 เลขท ี23728 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด อุปกรณ์ และ เคมีวจยั                 251,450.00 พัชรนันย์

10 001.ซจ.64/4096 28 กมุภาพันธ ์2564 รส1111-1122/64 อซ1111-0622/64 เลขท ีIV6402-2076 บรษัท ไพรม์ เมดิคอล จาํกัด                    4,950.00 กาญจนาภา

11 001.ซจ.64/4084 28 กมุภาพันธ ์2564 รส1010-0587/64 อซ1010-0044/64 เลขท ีIV6402-2075 บรษัท ไพรม์ เมดิคอล จาํกัด                   83,333.34 กาญจนาภา

12 001.ซจ.64/4044 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1111-1062/64 อซ1111-2133/63 เลขท ี5333261485A บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด                   95,872.00 กรรณ์ตา

13 001.ซจ.64/4041 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0775/64 อซ1312-1654/63 เลขท ี5333076976A บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด                     1,200.00 กรรณ์ตา

14 001.ซจ.64/3973 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0868/64 อซ1312-1452/63 เลขท ี5333268217 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด                  82,000.00 กรรณ์ตา

15 001.ซจ.64/3874 25 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0720/64 อซ1312-1403/63 เลขท ี5333144272 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 31,700.00 กรรณ์ตา

16 001.ซจ.64/3873 25 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0715/64 อซ1312-1089/63 เลขท ี5333136482A บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 72,900.00 กรรณ์ตา

17 001.ซจ.64/3870 25 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0759/64 อซ1312-1111/63 เลขท ี5333198012 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 162,500.00 กรรณ์ตา

18 001.ซจ.64/3866 25 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0716/64 อซ1312-1126/63 เลขท ี5333136488A บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 37,700.00 กรรณ์ตา

19 001.ซจ.64/3865 25 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0713/64 อซ1312-1398/63 เลขท ี5333144270A บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 9,500.00 กรรณ์ตา

20 001.ซจ.64/3863 25 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0757/64 อซ1312-1389/63 เลขท ี5333136934A บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 66,400.00 กรรณ์ตา

21 001.ซจ.64/4035 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1212-0167/64 อซ1212-0045/64 เลขท ี5333236352 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 198,164.00 กรรณ์ตา

22 001.ซจ.64/4046 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1212-0165/64 อซ1212-0043/64 เลขท ี5333232968 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 202,230.00 กรรณ์ตา

23 001.ซจ.64/4160 1 มีนาคม 2564 รส1312-0866/64 อซ1312-0153/64 เลขท ีIV6401-00424 บรษัท ดีไวซ ์อินโนเวชนั จาํกัด 62,600.00 กรรณ์ตา

24 001.ซจ.64/4156 1 มีนาคม 2564 รส1312-0835/64 อซ1312-0738/63 เลขท ี21030093 บรษัท เทคโนเมดิคัล จาํกัด (มหาชน) 2,996.00 กรรณ์ตา

25 001.ซจ.64/3974 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0869/64 อซ1312-1339/63 เลขท ี5159530761 บรษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จาํกัด 6,000.00 กรรณ์ตา

26 001.ซจ.64/3969 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0870/64 อซ1312-1147/63 เลขท ี5159530760 บรษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จาํกัด                  29,500.00 กรรณ์ตา

27 001.ซจ.64/3964 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0813/64 อซ1312-1528/63 เลขท ี5159510685 บรษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จาํกัด                  42,500.00 กรรณ์ตา

28 001.ซจ.64/3876 25 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0695/64 อซ1312-1457/63 เลขท ี5159522977 บรษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จาํกัด                120,000.00 กรรณ์ตา

29 001.ซจ.64/3875 25 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0735/64 อซ1312-1294/63 เลขท ี5159522943 บรษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จาํกัด                   31,500.00 กรรณ์ตา

เอกสารวางบิลรอบที 22 - 23 มีนาคม 2564



ที เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร

เลขทีใบตรวจรบั 

(เลขทีอ้างอิงการ

วางบิล)

เลขทีใบสังซอื/

สัญญา
เลขทีใบกํากับภาษี/เลขทีเอกสารอืนฯ ชือผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง มูลค่า ผู้ส่ง

เอกสารวางบิลรอบที 22 - 23 มีนาคม 2564

30 001.ซจ.64/3871 25 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0731/64 อซ1312-1107/63 เลขท ี5159522963A บรษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จาํกัด                 30,000.00 กรรณ์ตา

31 001.ซจ.64/3872 25 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0723/64 อซ1312-1139/63 เลขท ี5159523012A บรษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จาํกัด                  97,500.00 กรรณ์ตา

32 001.ซจ.64/3869 25 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0686/64 อซ1312-1125/63 เลขท ี5159522998 บรษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จาํกัด                  29,500.00 กรรณ์ตา

33 001.ซจ.64/3864 25 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0728/64 อซ1312-1384/63 เลขท ี5159522979A บรษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จาํกัด                  62,000.00 กรรณ์ตา

34 001.ซจ.64/4017 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0864/64 อซ1312-0774/63 เลขท ี5333240115 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด                      1,416.67 กรรณ์ตา

35 001.ซจ.64/4018 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0836/64 อซ1312-0499/63 เลขท ี5333284965A บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 7,200.00                   กรรณ์ตา

36 001.ซจ.64/4013 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0863/64 อซ1312-0768/63 เลขท ี5333240113 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 1,416.67                     กรรณ์ตา

37 001.ซจ.64/4047 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0557/64 อซ1312-1422/63 เลขท ี5333110038 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 2,782.00                    กรรณ์ตา

38 001.ซจ.64/3994 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0621/64 อซ1312-0613/63 เลขท ี5333048269A บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 9,500.00                   กรรณ์ตา

39 001.ซจ.64/4020 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0807/64 อซ1312-0776/63 เลขท ีIV6300413 บรษัท อี-ไซเมด จาํกัด 1,600.00                   กรรณ์ตา

40 001.ซจ.64/3959 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0837/64 อซ1312-0149/64 เลขท ี6312874 บรษัท เอ็ม ดี ซ ี(ประเทศไทย) จาํกัด 21,350.00                  กรรณ์ตา

41 001.ซจ.64/3961 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0763/64 อซ1312-1468/63 เลขท ีACE2101007 บรษัท เอ ซ ีอี คอมเมอรเ์ชยีล จาํกัด 35,310.00                 กรรณ์ตา

42 001.ซจ.64/3963 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0781/64 อซ1312-1321/63 เลขท ีAMI64008 บรษัท เอเมส เมดิคอล จาํกัด 29,000.00                กรรณ์ตา

43 001.ซจ.64/3987 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0760/64 อซ1312-1499/63 เลขท ี64/004 บรษัท อินโน เมดดิ ดีไวเซส จาํกัด 33,280.00                 กรรณ์ตา

44 001.ซจ.64/4033 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0909/64 อซ1312-0143/64 เลขท ี640100178 บรษัท ไลออน อินเตอรเ์มด จาํกัด 169,000.00               กรรณ์ตา

45 001.ซจ.64/4024 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1111-0561/64 อซ1111-2181/63 เลขท ี975547469,975549260 บรษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จาํกัด 189,614.70                 กรรณ์ตา

46 001.ซจ.64/3989 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0782/64 อซ1312-1352/63 เลขท ีGU21010279 บรษัท อุดมเมดิคอล อิควปเม้นท์ จาํกัด 28,000.00                กรรณ์ตา

47 001.ซจ.64/4031 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0916/64 อซ1312-0224/64 เลขท ีGU21010288 บรษัท อุดมเมดิคอล อิควปเม้นท์ จาํกัด 34,800.00                กรรณ์ตา

48 001.ซจ.64/4034 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1212-0164/64 อซ1212-0039/64 เลขท ี1166808063,1166856612 บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด 69,721.20                  กรรณ์ตา

49 001.ซจ.64/3868 25 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0778/64 อซ1312-1328/63 เลขท ี1166766772 บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด 6,500.00                   กรรณ์ตา

50 001.ซจ.64/3877 25 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0779/64 อซ1312-1344/63 เลขท ี1166769876 บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด 6,500.00                   กรรณ์ตา

51 001.ซจ.64/3867 25 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0785/64 อซ1312-1354/63 เลขท ี1166769875 บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด 6,500.00                   กรรณ์ตา

52 001.ซจ.64/3831 25 กมุภาพันธ ์2564 รส1212-0157/64 อซ1212-0039/64 เลขท ี1166744261 บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด 46,480.80                 กรรณ์ตา

53 001.ซจ.64/3999 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0348/64 อซ1312-0963/63 เลขท ีSJM20-4508 บรษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จาํกัด 53,800.00                กรรณ์ตา

54 001.ซจ.64/3983 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0743/64 อซ1312-1521/63 เลขท ี6401-66957 บรษัท ฮอสปแคร ์จาํกัด 6,000.00                  กรรณ์ตา

55 001.ซจ.64/3958 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0742/64 อซ1312-1326/63 เลขท ี6401-66958 บรษัท ฮอสปแคร ์จาํกัด 18,000.00                 กรรณ์ตา

56 001.ซจ.64/3965 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0897/64 อซ1312-1447/63 เลขท ีIV6401-0383 บรษัท ไพรม์ เมดิคอล จาํกัด 11,000.00                 กรรณ์ตา

57 001.ซจ.64/3967 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0896/64 อซ1312-1434/63 เลขท ีIV6401-0382 บรษัท ไพรม์ เมดิคอล จาํกัด 9,800.00                  กรรณ์ตา

58 001.ซจ.64/3968 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0887/64 อซ1312-1240/63 เลขท ีIV6401-0373 บรษัท ไพรม์ เมดิคอล จาํกัด 29,600.00                 กรรณ์ตา
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59 001.ซจ.64/3971 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0898/64 อซ1312-1453/63 เลขท ีIV6401-0384 บรษัท ไพรม์ เมดิคอล จาํกัด 35,500.00                 กรรณ์ตา

60 001.ซจ.64/3970 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0895/64 อซ1312-1427/63 เลขท ีIV6401-0381 บรษัท ไพรม์ เมดิคอล จาํกัด 2,800.00                   กรรณ์ตา

61 001.ซจ.64/3978 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0892/64 อซ1312-1297/63 เลขท ีIV6401-0378 บรษัท ไพรม์ เมดิคอล จาํกัด 29,600.00                 กรรณ์ตา

62 001.ซจ.64/3977 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0883/64 อซ1312-1559/63 เลขท ีIV6401-0464 บรษัท ไพรม์ เมดิคอล จาํกัด 40,200.00                กรรณ์ตา

63 001.ซจ.64/4039 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0872/64 อซ1312-1028/63 เลขท ีIV6401-0285 บรษัท ไพรม์ เมดิคอล จาํกัด 13,500.00                 กรรณ์ตา

64 001.ซจ.64/4008 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0809/64 อซ1312-0769/63 เลขท ีIV6300414 บรษัท อี-ไซเมด จาํกัด 1,600.00                   กรรณ์ตา

65 001.ซจ.64/4007 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0808/64 อซ1312-0772/63 เลขท ีIV6400003 บรษัท อี-ไซเมด จาํกัด 1,400.00                   กรรณ์ตา

66 001.ซจ.64/4021 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0828/64 อซ1312-0900/63 เลขท ี21011121 บรษัท เทคโนเมดิคัล จาํกัด (มหาชน) 40,000.00                กรรณ์ตา

67 001.ซจ.64/3954 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0797/64 อซ1312-1134/63 เลขท ี50095261 บรษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรส จาํกัด 16,500.00                 กรรณ์ตา

68 001.ซจ.64/3966 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0769/64 อซ1312-1498/63 เลขท ี50095267 บรษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรส จาํกัด 63,000.00                กรรณ์ตา

69 001.ซจ.64/3972 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0768/64 อซ1312-1505/63 เลขท ี50095268 บรษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรส จาํกัด 37,000.00                กรรณ์ตา

70 001.ซจ.64/4026 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0518/64 อซ1312-1359/63 เลขท ี50095009 บรษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรส จาํกัด 37,000.00                กรรณ์ตา

71 001.ซจ.64/4032 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0913/64 อซ1312-1445/63 เลขท ี50095873 บรษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรส จาํกัด 404,300.00              กรรณ์ตา

72 001.ซจ.64/4029 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0911/64 อซ1312-1333/63 เลขท ี50095660 บรษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรส จาํกัด 16,500.00                 กรรณ์ตา

73 001.ซจ.64/4028 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0914/64 อซ1312-1319/63 เลขท ี50095659 บรษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรส จาํกัด 5,500.00                   กรรณ์ตา

74 001.ซจ.64/4038 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0912/64 อซ1312-1175/63 เลขท ี50095264 บรษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรส จาํกัด 2,800.00                   กรรณ์ตา

75 001.ซจ.64/4045 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0571/64 อซ1312-1348/63 เลขท ี50095016 บรษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรส จาํกัด 63,000.00                กรรณ์ตา

76 001.ซจ.64/4043 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0910/64 อซ1312-1682/63 เลขท ี50095254  บรษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรส จาํกัด 307,100.00               กรรณ์ตา

77 001.ซจ.64/4042 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0915/64 อซ1312-1338/63 เลขท ี50095661 บรษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรส จาํกัด 5,500.00                   กรรณ์ตา

78 001.ซจ.64/4165 2 มีนาคม 2564 รส1111-0968/64 อซ1111-2342/63 เลขท ีL63-13247 บรษัท แบงเทรดดิง 1992 จาํกัด 32,485.20                  จนัทรเ์พ็ญ

79 001.ซจ.64/3960 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1111-1056/64 อซ1111-0606/64 เลขท ีIV6400002 บรษัท เมดิคอล มอลล์ จาํกัด 21,800.00                 จนัทรเ์พ็ญ

80 001.ซจ.64/4349 3 มีนาคม 2564 รส1111-0652/64 อซ1111-0212/64 เลขท ี3370 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด บรรกัษ์ เดคอเรชนั                    26,492.13 ไพรนทร์

81 001.ซจ.64/4146 1 มีนาคม 2564 รส1111-1127/64 อซ1111-0691/64 เลขท ีM 0148 บรษัท หรกลุ ซายเอนซ ์จาํกัด 229,515.00                พััชรนันย์

82 001.ซจ.64/4101 28 กมุภาพันธ ์2564 รส1111-1055/64 อซ1111-0693/64 เลขท ี3000363723 องค์การเภสัชกรรม 4,320.00                   จรรยนาถ

83 001.ซจ.64/4153 1 มีนาคม 2564 รส1111-0672/64 อซ1111-0233/64 เลขท ีIV63-1993 บรษัท เอส.ไอ. เทคโนโลยี จาํกัด 12,305.00                  จรรยนาถ

84 001.ซจ.64/3436 22 กมุภาพันธ ์2564 รส1111-0763/64 อซ1111-0318/64 เลขท ี5333106315 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด                   10,272.00 จรรยนาถ

85 001.ซจ.64/4138 1 มีนาคม 2564 รส1312-0954/64 อซ1312-0422/64 เลขท ี641012857 บรษัท เบอรลิ์นฟารม์าซูติคอลอินดัสตร จาํกัด                  33,000.00 กรรณ์ตา

86 001.ซจ.64/4133 1 มีนาคม 2564 รส1312-0832/64 อซ1312-0742/63 เลขท ี21011277 บรษัท เทคโนเมดิคัล จาํกัด (มหาชน)                     2,996.00 กรรณ์ตา

87 001.ซจ.64/4136 1 มีนาคม 2564 รส1312-0819/64 อซ1312-1304/63 เลขท ี5448149935 บรษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร ์โลจสิติกส์ จาํกัด                    3,000.00 กรรณ์ตา
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88 001.ซจ.64/4139 1 มีนาคม 2564 รส1312-0917/64 อซ1312-0220/64 เลขท ี5333270929A บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 83,000.00 กรรณ์ตา

89 001.ซจ.64/4012 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0827/64 อซ1312-0736/63 เลขท ี21011416 บรษัท เทคโนเมดิคัล จาํกัด (มหาชน) 14,766.00 กรรณ์ตา

90 001.ซจ.64/4010 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0831/64 อซ1312-0756/63 เลขท ี21011118 บรษัท เทคโนเมดิคัล จาํกัด (มหาชน) 1,700.00 กรรณ์ตา

91 001.ซจ.64/4009 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0833/64 อซ1312-0759/63 เลขท ี21011281 บรษัท เทคโนเมดิคัล จาํกัด (มหาชน) 2,996.00 กรรณ์ตา

92 001.ซจ.64/4014 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0834/64 อซ1312-0732/63 เลขท ี21011278 บรษัท เทคโนเมดิคัล จาํกัด (มหาชน) 6,206.00 กรรณ์ตา

93 001.ซจ.64/4015 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0829/64 อซ1312-0735/63 เลขท ี21011120 บรษัท เทคโนเมดิคัล จาํกัด (มหาชน) 3,210.00 กรรณ์ตา

94 001.ซจ.64/4016 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0830/64 อซ1312-0740/63 เลขท ี21011119 บรษัท เทคโนเมดิคัล จาํกัด (มหาชน) 1,700.00 กรรณ์ตา

95 001.ซจ.64/4019 27 กมุภาพันธ ์2564 รส1312-0826/64 อซ1312-0763/63 เลขท ี21011117 บรษัท เทคโนเมดิคัล จาํกัด (มหาชน) 1,700.00 กรรณ์ตา

96 001.ซจ.64/4141 1 มีนาคม 2564 รส1312-0429/64 อซ1312-1198/63 เลขท ี6312-66643 บรษัท ฮอสปแคร ์จาํกัด 60,000.00 กรรณ์ตา

97 001.ซจ.64/4142 1 มีนาคม 2564 รส1312-0430/64 อซ1312-1631/63 เลขท ี6312-66644 บรษัท ฮอสปแคร ์จาํกัด 97,200.00 กรรณ์ตา

98 001.ซจ.64/4140 1 มีนาคม 2564 รส1312-0780/64 อซ1312-1023/63 เลขท ี1166766770 บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด 6,500.00 กรรณ์ตา

99 001.ซจ.64/4137 1 มีนาคม 2564 รส1212-0166/64 อซ1212-0028/64 เลขท ี1166796472 บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด 13,268.00 กรรณ์ตา

100 001.ซจ.64/4125 1 มีนาคม 2564 รส1111-1090/64 อซ1111-1973/63 เลขท ีIV200000103 บรษัท เวลด์วาย เมดิคอล เชสท์ จาํกัด 68,856.00 จุฑารตัน์

101 001.ซจ.64/4166 2 มีนาคม 2564 รส1111-0918/64 สพด.241/2563(001) เลขท ีIV6401333 บรษัท กรุงเทพ อินเตอร ์โปรดักส์ จาํกัด 66,500.00 จนัทรเ์พ็ญ

102 001.ซจ.64/4135 1 มีนาคม 2564 รส1111-0814/64 สพด.181/2563(001) เลขท ีAWB_P2/002 บรษัท เอดับบลิวบี จาํกัด 10,360,000.00 กาญจนาภา

103 001.ซจ.64/4087 28 กมุภาพันธ ์2564 รส1010-0533/64 สพด.43/2564(001) เลขท ี6050002595 บรษัท เนชนัแนล เฮลท์แคร ์ซสิเท็มส์ จาํกัด 150,400.00 พชัรนันย์

104 001.ซจ.64/4100 28 กมุภาพันธ ์2564 รส1010-0590/64 สพด.91/2564(001) เลขท ี22067 บรษัท ยีอี เมดิคอล ซสิเต็มส์(ประเทศไทย)จาํกัด 1,900,000.00 กาญจนาภา

105 001.ซจ.64/4209 2 มีนาคม 2564 รส1010-0518/64 อซ1010-0196/64 - นาย ปรนทร ์ววัตน์พนชาติ 200,000.00              ธติินี

106 001.ซจ.64/4208 2 มีนาคม 2564 รส1111-1021/64 อซ1111-0507/64 เลขท ีBI250121/5 บรษัท บีเจ ไซเอนซ ์จาํกัด                    29,549.12 ธติินี

107 001.ซจ.64/4207 2 มีนาคม 2564 รส1010-0458/64 อซ1010-0138/64 เลขท ีIC01-21-0351 บรษัท อินโฟเควสท์ จาํกัด                    91,164.00 ธติินี

108 001.ซจ.64/4206 2 มีนาคม 2564 รส1111-1018/64 อซ1111-0436/64 เลขท ี007/2021 บรษัท แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซงิ จาํกัด                     6,955.00 ธติินี

109 001.ซจ.64/4171 2 มีนาคม 2564 รส1010-0524/64 อซ1010-0172/64 เลขท ี03048 บรษัท ลินนิจ เอส จาํกัด                 50,000.00 ธติินี

110 001.ซจ.64/4158 1 มีนาคม 2564 รส1010-0526/64 อซ1010-0169/64 เลขท ี64002 บรษัท บิกซ ์ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรคัชนั จาํกัด                   19,208.64 ธติินี

111 001.ซจ.64/4157 1 มีนาคม 2564 รส1111-1016/64 อซ1111-2241/63 เลขท ี01798 บรษัท คิดดี พรนติง จาํกัด                    6,420.00 ธติินี

112 001.ซจ.64/4352 3 มีนาคม 2564 รส1010-0530/64 อซ1010-0380/63 เลขท ีCT20-0018558-03 บรษัท แอ๊ดวานซ ์กรุป๊ เอเซยี จาํกัด                   33,333.33 ธติินี

113 001.ซจ.64/4351 3 มีนาคม 2564 รส1010-0521/64 อซ1010-0193/64 - นาย ปรนทร ์ววัตน์พนชาติ                  79,800.00 ธติินี

114 001.ซจ.64/4337 3 มีนาคม 2564 รส1010-0520/64 อซ1010-0193/64 - นาย ปรนทร ์ววัตน์พนชาติ                  79,800.00 ธติินี

115 001.ซจ.64/4336 3 มีนาคม 2564 รส1010-0522/64 อซ1010-0193/64 - นาย ปรนทร ์ววัตน์พนชาติ                  79,800.00 ธติินี

116 001.ซจ.64/4335 3 มีนาคม 2564 รส1010-0519/64 อซ1010-0193/64 - นาย ปรนทร ์ววัตน์พนชาติ                  67,200.00 ธติินี
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117 001.ซจ.64/4243 2 มีนาคม 2564 รส1010-0439/64 อซ1010-0027/64 เลขท ีTNM2564001 บรษัท ทีเอ็นเอ็ม เซอรว์ส จาํกัด                   33,319.80 ธติินี

118 001.ซจ.64/4232 2 มีนาคม 2564 รส1010-0548/64 อซ1010-0380/63 เลขท ีCT20-0018558-04 บรษัท แอ๊ดวานซ ์กรุป๊ เอเซยี จาํกัด                   33,333.33 ธติินี

119 001.ซจ.64/4231 2 มีนาคม 2564 รส1010-0531/64 อซ1010-0065/64 เลขท ี640289 บรษัท คนชา่งกันเอง จาํกัด 23,112.00 ธติินี

120 001.ซจ.64/4227 2 มีนาคม 2564 รส1111-1020/64 อซ1111-0397/64 เลขท ี0023-01100198 บรษัท ปตท.จาํกัด (มหาชน) 27,811.98 ธติินี

121 001.ซจ.64/4385 3 มีนาคม 2564 รส1111-0525/64 อซ1111-0199/64 เลขท ีBN/NL/IV/6302575 บรษัท บุ๊คเน็ท จาํกัด 330,540.00 ณัฐชนัญ

122 001.ซจ.64/4334 3 มีนาคม 2564 รส1312-0929/64 อซ1312-1591/63 เลขท ี21010125 บรษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จาํกัด 26,500.00 กรรณ์ตา

123 001.ซจ.64/4282 2 มีนาคม 2564 รส1312-0923/64 อซ1312-1464/63 เลขท ี50095662 บรษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรส จาํกัด 11,000.00 กรรณ์ตา

124 001.ซจ.64/4280 2 มีนาคม 2564 รส1312-0920/64 อซ1312-1132/63 เลขท ีMS202011-144 บรษัท เมดิคอล โซลูชนัส์ จาํกัด 25,000.00 กรรณ์ตา

125 001.ซจ.64/4281 2 มีนาคม 2564 รส1312-0922/64 อซ1312-1638/63 เลขท ีMS202011-156 บรษัท เมดิคอล โซลูชนัส์ จาํกัด 41,000.00 กรรณ์ตา

126 001.ซจ.64/4285 2 มีนาคม 2564 รส1312-0919/64 อซ1312-0946/63 เลขท ีMS202011-154 บรษัท เมดิคอล โซลูชนัส์ จาํกัด 25,000.00 กรรณ์ตา

127 001.ซจ.64/4284 2 มีนาคม 2564 รส1312-0921/64 อซ1312-0977/63 เลขท ีMS202011-143 บรษัท เมดิคอล โซลูชนัส์ จาํกัด 5,000.00 กรรณ์ตา

128 001.ซจ.64/4286 2 มีนาคม 2564 รส1312-0956/64 อซ1312-0175/64 เลขท ีM6402-0032 บรษัท ไทย เมด-เทค จาํกัด 15,000.00 กรรณ์ตา

129 001.ซจ.64/4287 2 มีนาคม 2564 รส1312-0953/64 อซ1312-1656/63 เลขท ีIN00000341 บรษัท เมดวัน อินเทลลิเจนซ ์จาํกัด 7,200.00 กรรณ์ตา

130 001.ซจ.64/4288 2 มีนาคม 2564 รส1312-0955/64 อซ1312-0907/63 เลขท ีGU21020046 บรษัท อุดมเมดิคอล อิควปเม้นท์ จาํกัด                  28,000.00 กรรณ์ตา

131 001.ซจ.64/4342 3 มีนาคม 2564 รส1111-0567/64 อซ1111-0233/64 เลขท ีIV63-1941 บรษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จาํกัด                     3,210.00 กรรณ์ตา

132 001.ซจ.64/4338 3 มีนาคม 2564 รส1312-0930/64 อซ1312-0099/64 เลขท ี5333268440 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด                     2,782.00 กรรณ์ตา

133 001.ซจ.64/4341 3 มีนาคม 2564 รส1312-0925/64 อซ1312-0101/64 เลขท ี5333266764 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด                     2,782.00 กรรณ์ตา

134 001.ซจ.64/4346 3 มีนาคม 2564 รส1312-0926/64 อซ1312-0082/64 เลขท ี5333265771 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด                     2,782.00 กรรณ์ตา

135 001.ซจ.64/4228 2 มีนาคม 2564 รส1312-0932/64 อซ1312-0611/63 เลขท ี5333266760 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด                    6,250.00 กรรณ์ตา

136 001.ซจ.64/4229 2 มีนาคม 2564 รส1312-0937/64 อซ1312-0463/63 เลขท ี5333266762 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด                     2,782.00 กรรณ์ตา

137 001.ซจ.64/4230 2 มีนาคม 2564 รส1312-0940/64 อซ1312-0615/63 เลขท ี5333266065 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด                    6,000.00 กรรณ์ตา

138 001.ซจ.64/4276 2 มีนาคม 2564 รส1312-0949/64 อซ1312-0633/63 เลขท ี5333270937 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด                     2,782.00 กรรณ์ตา

139 001.ซจ.64/4277 2 มีนาคม 2564 รส1312-0951/64 อซ1312-0646/63 เลขท ี5333270933 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 6,250.00                   กรรณ์ตา

140 001.ซจ.64/4278 2 มีนาคม 2564 รส1312-0950/64 อซ1312-0647/63 เลขท ี5333270931 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 6,250.00                   กรรณ์ตา

141 001.ซจ.64/4279 2 มีนาคม 2564 รส1312-0943/64 อซ1312-0640/63 เลขท ี5333270935 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 2,782.00                    กรรณ์ตา

142 001.ซจ.64/4333 3 มีนาคม 2564 รส1312-0924/64 อซ1312-0614/63 เลขท ี5333266066 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 6,000.00                  กรรณ์ตา

143 001.ซจ.64/4495 4 มีนาคม 2564 รส1111-1098/64 อซ1111-0607/64 เลขท ีSCP6402008 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ซคัเซส พาเนล (ไทยแลนด์) 4,333.50                   พชัรนันย์

144 001.ซจ.64/4513 4 มีนาคม 2564 รส1111-1032/64 อซ1111-2312/63 เลขท ี0490029913 บรษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จาํกัด 24,680.00                 พชัรนันย์

145 001.ซจ.64/4425 4 มีนาคม 2564 รส1010-0557/64 อซ1010-0075/64 เลขท ี12102039 บรษัท ซ ีเอ็ม ซ ีไบโอเท็ค จาํกัด 15,000.00                 พชัรนันย์
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146 001.ซจ.64/4487 4 มีนาคม 2564 รส1111-1080/64 อซ1111-0541/64 เลขท ี124053 บรษัท โซวค จาํกัด 3,510.00                   พชัรนันย์

147 001.ซจ.64/4423 4 มีนาคม 2564 รส1111-1078/64 อซ1111-0731/64 เลขท ี124305 บรษัท โซวค จาํกัด 3,600.00                   พชัรนันย์

148 001.ซจ.64/4509 4 มีนาคม 2564 รส1111-1085/64 อซ1111-0651/64 เลขท ีIV6402-00634,IV6402-00633 บรษัท เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกัด 163,731.40                 พชัรนันย์

149 001.ซจ.64/4350 3 มีนาคม 2564 รส1312-0927/64 อซ1312-0008/64 เลขท ี21010124 บรษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จาํกัด 26,500.00                 กรรณ์ตา

150 001.ซจ.64/4520 4 มีนาคม 2564 รส1111-1128/64 อซ1111-0733/64 เลขท ีIV6402/250 บรษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟค มารเ์ก็ตติง จาํกัด 21,132.50                   กาญจนาภา

151 001.ซจ.64/4538 4 มีนาคม 2564 รส1010-0349/64 อซ1010-0148/63 เลขท ีIV631031/026 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซสีเท็มส์ 4,408.88                   ธติินี

152 001.ซจ.64/4474 4 มีนาคม 2564 รส1010-0514/64 อซ1010-0012/63 เลขท ีINV2021010001 บรษัท อีเทอนอลซอฟท์ จาํกัด 41,660.00                 ธติินี

153 001.ซจ.64/4450 4 มีนาคม 2564 รส1010-0385/64 อซ1010-0027/64 เลขท ีTNM2563005 บรษัท ทีเอ็นเอ็ม เซอรว์ส จาํกัด 12,217.26                    ธติินี

154 001.ซจ.64/4449 4 มีนาคม 2564 รส1010-0240/64 อซ1010-0377/63
เลขท ีIV 2020/01-015, IV 2020/02-025, 

IV 2020/03-008
บรษัท นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอรว์ส จาํกัด 135,000.00               ธติินี

155 001.ซจ.64/4545 4 มีนาคม 2564 รส1010-0283/64 อซ1010-0148/63 เลขท ีIV631130/198 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซสีเท็มส์ 4,886.00                   ธติินี

156 001.ซจ.64/4437 4 มีนาคม 2564 รส1111-1113/64 อซ1111-0761/64 เลขท ี1418238 บรษัท เมดิทอป จาํกัด 73,830.00                 จนัทรเ์พ็ญ

157 001.ซจ.64/4432 4 มีนาคม 2564 รส1111-1099/64 อซ1111-0744/64 เลขท ีIVZ6402-257 บรษัท ซ ีเมดิค จาํกัด 100,000.00              จนัทรเ์พ็ญ

158 001.ซจ.64/4525 4 มีนาคม 2564 รส1111-1114/64 อซ1111-0751/64 เลขท ี1418245 บรษัท เมดิทอป จาํกัด 37,557.00                  จนัทรเ์พ็ญ

159 001.ซจ.64/4504 4 มีนาคม 2564 รส1111-1112/64 อซ1111-0777/64 เลขท ี1418240 บรษัท เมดิทอป จาํกัด 44,940.00                 จนัทรเ์พ็ญ

160 001.ซจ.64/4531 4 มีนาคม 2564 รส1111-1131/64 อซ100-0006/63 เลขท ีFT6402009
 บรษัท ไฟท์ติง กรุป๊ คอรป์อเรชนั เซลส์แอนด์

เซอรว์สเซส จาํกัด
42,500.00                 จนัทรเ์พ็ญ

161 001.ซจ.64/4502 4 มีนาคม 2564 รส1111-1053/64 อซ1111-0072/64 เลขท ี065416 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด อาร ์ซ ีเอ็ม ซพัพลายส์ 16,906.00                 จนัทรเ์พ็ญ

162 001.ซจ.64/4543 4 มีนาคม 2564 รส1111-1088/64 อซ1111-0625/64 เลขท ีIV-121020442 บรษัท ไอเมด ลาบอราทอร จาํกัด 54,800.00                จนัทรเ์พ็ญ

163 001.ซจ.64/4541 4 มีนาคม 2564 รส1010-0611/64 อซ1010-0007/64 เลขท ี215 บรษัท เฮลท์ แคร ์เทคโนโลย ีจาํกัด 17,762.00                  จนัทรเ์พ็ญ

164 001.ซจ.64/4542 4 มีนาคม 2564 รส1010-0553/64 อซ1010-0186/64 เลขท ีI6402078 บรษัท ธเนศพัฒนา จาํกัด 12,840.00                 จนัทรเ์พ็ญ

165 001.ซจ.64/4501 4 มีนาคม 2564 รส1010-0593/64 อซ1010-0022/64 เลขท ีIV20210131 บรษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จาํกัด 160,500.00               จนัทรเ์พ็ญ

166 001.ซจ.64/4431 4 มีนาคม 2564 รส1010-0592/64 อซ1010-0225/64 เลขท ีI6402087 บรษัท ธเนศพัฒนา จาํกัด 60,000.00                จนัทรเ์พ็ญ

167 001.ซจ.64/4426 4 มีนาคม 2564 รส1111-1095/64 สพด.241/2563(001) เลขท ีIV6402231 บรษัท กรุงเทพ อินเตอร ์โปรดักส์ จาํกัด 113,100.00                จนัทรเ์พ็ญ

168 001.ซจ.64/4491 4 มีนาคม 2564 รส1111-1140/64 อซ1111-2047/63 เลขท ี5333473152 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 62,916.00                  จนัทรเ์พ็ญ

169 001.ซจ.64/4427 4 มีนาคม 2564 รส1111-1139/64 อซ1111-0462/63 เลขท ี1166147985 บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด 3,210.00                    จนัทรเ์พ็ญ

170 001.ซจ.64/4429 4 มีนาคม 2564 รส1111-1119/64 อซ1111-0790/64 เลขท ี1418244 บรษัท เมดิทอป จาํกัด 53,500.00                 จนัทรเ์พ็ญ

171 001.ซจ.64/4457 4 มีนาคม 2564 รส1111-1120/64 อซ1111-0759/64 เลขท ี1418246 บรษัท เมดิทอป จาํกัด 62,755.50                  จนัทรเ์พ็ญ

172 001.ซจ.64/4430 4 มีนาคม 2564 รส1111-1107/64 อซ1111-0785/64 เลขท ี1418125 บรษัท เมดิทอป จาํกัด 184,470.00               จนัทรเ์พ็ญ

173 001.ซจ.64/4488 4 มีนาคม 2564 รส1111-1108/64 อซ1111-0786/64 เลขท ี1418129 บรษัท เมดิทอป จาํกัด 187,338.00                จนัทรเ์พ็ญ
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174 001.ซจ.64/4453 4 มีนาคม 2564 รส1111-1111/64 อซ1111-0782/64 เลขท ี1418127 บรษัท เมดิทอป จาํกัด 42,000.00                จนัทรเ์พ็ญ

175 001.ซจ.64/4458 4 มีนาคม 2564 รส1111-1110/64 อซ1111-0781/64 เลขท ี1418128 บรษัท เมดิทอป จาํกัด 44,240.00                 จนัทรเ์พ็ญ

176 001.ซจ.64/4455 4 มีนาคม 2564 รส1111-1109/64 อซ1111-0784/64 เลขท ี1418126 บรษัท เมดิทอป จาํกัด 33,720.00                 จนัทรเ์พ็ญ

177 001.ซจ.64/4447 4 มีนาคม 2564 รส1111-1116/64 อซ1111-0752/64 เลขท ี1418235 บรษัท เมดิทอป จาํกัด 41,730.00                  จนัทรเ์พ็ญ

178 001.ซจ.64/4436 4 มีนาคม 2564 รส1111-1117/64 อซ1111-0762/64 เลขท ี1418239 บรษัท เมดิทอป จาํกัด 24,075.00                 จนัทรเ์พ็ญ

179 001.ซจ.64/4506 4 มีนาคม 2564 รส1111-1115/64 อซ1111-0749/64 เลขท ี1418231 บรษัท เมดิทอป จาํกัด 77,040.00                 จนัทรเ์พ็ญ

180 001.ซจ.64/4435 4 มีนาคม 2564 รส1111-1121/64 อซ100-0019/63 เลขท ี215578  ห้างหุ้นส่วนจาํกัด เค.ไซน์ เทรดดิง 19,530.00                 จนัทรเ์พ็ญ

181 001.ซจ.64/4434 4 มีนาคม 2564 รส1111-1106/64 อซ1111-0787/64 เลขท ี1418122 บรษัท เมดิทอป จาํกัด 182,304.00               จนัทรเ์พ็ญ

182 001.ซจ.64/4433 4 มีนาคม 2564 รส1111-1130/64 อซ1111-0451/64 เลขท ีI2102376 บรษัท เมด-วัน จาํกัด 2,500.00                   จนัทรเ์พ็ญ

183 001.ซจ.64/4420 4 มีนาคม 2564 รส1111-1129/64 อซ1111-0681/64 เลขท ี1166938099 บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด 6,000.00                  จนัทรเ์พ็ญ

184 001.ซจ.64/4428 4 มีนาคม 2564 รส1111-1096/64 สพด.241/2563(001) เลขท ีIV6402229 บรษัท กรุงเทพ อินเตอร ์โปรดักส์ จาํกัด                    6,500.00 จนัทรเ์พญ็

185 001.ซจ.64/4424 4 มีนาคม 2564 รส1111-1118/64 อซ1111-0760/64 เลขท ี1418237 บรษัท เมดิทอป จาํกัด 33,705.00                 จนัทรเ์พ็ญ

186 001.ซจ.64/4421 4 มีนาคม 2564 รส1111-1105/64 อซ1111-0465/64 เลขท ี5333433220 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 4,044.60                   จนัทรเ์พ็ญ

187 001.ซจ.64/4530 4 มีนาคม 2564 รส1111-1136/64 อซ1111-0428/64 เลขท ีSI01/640425 บรษัท ป.เคมีอุปกรณ์ จาํกัด 60,000.00                กาญจนาภา

188 001.ซจ.64/4496 4 มีนาคม 2564 รส1111-1086/64 อซ1111-0559/64 เลขท ี13951 บรษัท ยูไนเทค ซายน์ จาํกัด                      4,119.50 จนัทรเ์พ็ญ

189 001.ซจ.64/4454 4 มีนาคม 2564 รส1111-1141/64 อซ1111-0698/64 เลขท ี13961 บรษัท ยูไนเทค ซายน์ จาํกัด                    5,000.00 จนัทรเ์พ็ญ

190 001.ซจ.64/4422 4 มีนาคม 2564 รส1111-1065/64 สพด.127/2564(001) เลขท ี932040895 บรษัท ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเซยี จาํกัด               700,000.00 จนัทรเ์พ็ญ

191 001.ซจ.64/4539 4 มีนาคม 2564 รส1010-0552/64 อซ1010-0158/64 เลขท ีBL640217_S028 บรษัท วทย์มงคล จาํกัด 25,000.00                ไพรนทร์

192 001.ซจ.64/4498 4 มีนาคม 2564 รส1111-1066/64 อซ1111-0500/64 เลขท ีV022101004 บรษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จาํกัด                  54,000.00 จรรยนาถ

193 001.ซจ.64/4489 4 มีนาคม 2564 รส1111-1000/64 อซ1111-0109/64 เลขท ีIN420004688 บรษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกัด               440,000.00 จรรยนาถ

194 001.ซจ.64/4393 3 มีนาคม 2564 รส1111-0999/64 อซ1111-0502/64 เลขท ี27818 บรษัท ออดิเมด จาํกัด                  67,500.00 จรรยนาถ

195 001.ซจ.64/4499 4 มีนาคม 2564 รส1111-0540/64 อซ1111-0155/64 เลขท ี5332895985 A บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด                  234,116.00 จรรยนาถ

196 001.ซจ.64/4347 3 มีนาคม 2564 รส1111-0781/64 อซ1111-2309/63 เลขท ี7402909926A บรษัท ฟาโวรกา จาํกัด             4,997,500.00 จรรยนาถ

197 001.ซจ.64/4340 3 มีนาคม 2564 รส1111-0569/64 อซ1111-0065/64 เลขท ี63044436 บรษัท แปซฟิค เฮลธแ์คร ์(ไทยแลนด์) จาํกัด                 166,920.00 จรรยนาถ

198 001.ซจ.64/4348 3 มีนาคม 2564 รส1010-0490/64 อซ1010-0078/64 เลขท ีIV6401007 บรษัท ศูนย์บรการด้านสิงแวดลอ้ม จาํกัด                   43,257.96 ไพรนทร์

199 001.ซจ.64/4242 2 มีนาคม 2564 รส1111-1014/64 อซ1111-0656/64 เลขท ีSL21013803 บรษัท เจนบรรเจดิ จาํกัด                    15,857.40 ธติินี

200 001.ซจ.64/3648 23 กมุภาพันธ ์2564 รส1111-0709/64 อซ1111-0139/64 เลขท ีINV1063120113 บรษัท ดับบลิวทีซ ีคอมพวิเตอร ์จาํกัด                   15,354.50 ธติินี

201 001.ซจ.64/4363 3 มีนาคม 2564 รส1111-0812/64 สพด.113/2564 (001) เลขท ีIV20210012 บรษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จาํกัด            3,900,000.00 จรรยนาถ

202 001.ซจ.64/4522 4 มีนาคม 2564 รส1111-0879/64 สพด.71/2564 (001) เลขท ีIN420003323 บรษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกัด             2,600,000.00 จรรยนาถ
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203 001.ซจ.64/4524 4 มีนาคม 2564 รส1111-0991/64 สพด.71/2564 (001) เลขท ีIN420004047 บรษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกัด               680,000.00 จรรยนาถ

204 001.ซจ.64/4500 4 มีนาคม 2564 รส1111-0993/64 สพด.71/2564 (001) เลขท ีIN420003580 บรษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกัด              1,392,000.00 จรรยนาถ

205 001.ซจ.64/4503 4 มีนาคม 2564 รส1111-0994/64 สพด.71/2564 (001) เลขท ีIN420004400 บรษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกัด 1,416,000.00 จรรยนาถ

206 001.ซจ.64/4492 4 มีนาคม 2564 รส1111-0995/64 สพด.71/2564 (001) เลขท ีIN420004875 บรษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จาํกัด 936,000.00 จรรยนาถ

207 001.ซจ.64/4521 4 มีนาคม 2564 รส1010-0610/64 สพด.92/2564(001) เลขท ี64300065 บรษัท ฮอสพทิอล เอสเสทส์ แมเนจ เมนท์ เซอรว์สส์ จาํกัด 152,500.00 จนัทรเ์พ็ญ

208 001.ซจ.64/4497 4 มีนาคม 2564 รส1111-1097/64 สพด.72/2564(001) เลขท ี5333046488 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 268,099.20 จนัทรเ์พ็ญ

209 001.ซจ.64/3643 23 กมุภาพันธ ์2564 รส1010-0559/64 สพด.22/2562 (001) เลขท ีIV00130/63 บรษัท เซเว่นธ ์เซน้ส์ อินเตอรเ์ทรด จาํกัด 1,010,306.00 ณัฐชนัญ

210 001.ซจ.64/3644 23 กมุภาพันธ ์2564 รส1010-0560/64 สพด.22/2562 (001) เลขท ีIV00143/63 บรษัท เซเว่นธ ์เซน้ส์ อินเตอรเ์ทรด จาํกัด 1,010,306.00 ณัฐชนัญ

211 001.ซจ.64/3645 23 กมุภาพันธ ์2564 รส1010-0561/64 สพด.22/2562 (001) เลขท ีIV00001/64 บรษัท เซเว่นธ ์เซน้ส์ อินเตอรเ์ทรด จาํกัด 1,010,306.00 ณัฐชนัญ

212 001.ซจ.64/4597 5 มีนาคม 2564 รส1010-0581/64 สพด.183/2563(001)
เลขท ี9900022771, 

9900024190,9900025740
บรษัท ไทยเรน้ท์อะคาร ์คอรป์อเรชนั จาํกัด 229,515.00 ณัฐชนัญ

213 001.ซจ.64/4485 4 มีนาคม 2564 รส1010-0631/64 สพด.188/2563 (001) เลขท ี25630913 บรษัท รกัษาความปลอดภัย แพคส์ อารม์ ีการด์ จาํกัด 76,184.00 ณัฐชนัญ

214 001.ซจ.64/4283 2 มีนาคม 2564 รส1111-1126/64 สพด.137/2563(001) เลขท ีIV20080 บรษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชนั(ประเทศไทย) จาํกัด 97,417.00 กรรณ์ตา

215 001.ซจ.64/4473 4 มีนาคม 2564 รส1010-0515/64 สพด.160/2563 (001) เลขท ีIR0004/64 บรษัท ไอรณ เน็ทเวรค์ จาํกัด 77,840.00 ธติินี

216 001.ซจ.64/4451 4 มีนาคม 2564 รส1010-0513/64 สพด.56/2564 (001) เลขท ีIV2020/0202 บรษัท แอดวานซ ์โซลูชนั แอนด์ เทคโนโลย ีจาํกัด             5,874,000.00 ธติินี

217 001.ซจ.64/4537 4 มีนาคม 2564 รส1010-0427/64 สพด.30/2564 (001) เลขท ีIV1NL2100025 บรษัท บุ๊ค โปรโมชนั แอนด์ เซอรว์ส จาํกัด              2,377,000.00 ธติินี

218 001.ซจ.64/4210 2 มีนาคม 2564 รส1010-0517/64 สพด.107/2564(001) เลขท ีBL2021010346 หจก. มีสไนติงเกล เฮลท์แคร์                  63,000.00 ธติินี

219 001.ซจ.64/4170 2 มีนาคม 2564 รส1010-0457/64 สพด.237/2563 (001) เลขท ีIV 64 01 008 บรษัท ซ.ีเอ.อินโฟ มีเดีย จาํกัด              1,332,000.00 ธติินี

220 001.ซจ.64/3221 18 กมุภาพันธ ์2564 รส1010-0353/64 สพด.74/2564(001) เลขท ีPST062456 บรษัท พี.เอส.ท.ีโฮมเซอรว์ส จาํกัด                 137,445.00 ธติินี

221 001.ซจ.64/4523 4 มีนาคม 2564 รส1111-1135/64 สพด.213/2563(001) เลขท ีIV20210168 บรษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จาํกัด                 533,333.28 จนัทรเ์พ็ญ

222 001.ซจ.64/4540 4 มีนาคม 2564 รส1111-1071/64 สพด.118/2564(001) เลขท ี5333403882 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด              2,588,544.00 จนัทรเ์พญ็


