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1 001.ซจ.63/14867 29 กันยายน 2563 รส1111-2216/63 สพด.163/2563 (001
เลขท ี5332371475 , 

5332376477
บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด            47,508.00

2 001.ซจ.63/14858 29 กันยายน 2563 รส1111-2175/63 อซ1111-1788/63 เลขท ี5332413518 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด             32,956.00

3 001.ซจ.63/14871 29 กันยายน 2563 รส1111-2174/63 อซ1111-1785/63 เลขท ี5332413462 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด              31,635.62

4 001.ซจ.63/14852 29 กันยายน 2563 รส1111-2186/63 อซ1111-0738/63 เลขท ี5332386620 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด            50,076.00

5 001.ซจ.63/14868 29 กันยายน 2563 รส1111-2132/63 อซ1111-0764/63 เลขท ี5332349572 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด           105,288.00

6 001.ซจ.63/14853 29 กันยายน 2563 รส1111-2179/63 อซ1111-0758/63 เลขท ี5332379742 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด            20,544.00

7 001.ซจ.63/14855 29 กันยายน 2563 รส1111-2178/63 อซ1111-0765/63
เลขท ี5332412901 , 

5332388046
บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด           155,685.00

8 001.ซจ.63/14859 29 กันยายน 2563 รส1111-2176/63 อซ1111-1787/63 เลขท ี5332414991 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด             32,956.00

9 001.ซจ.63/14863 29 กันยายน 2563 รส1111-2131/63 อซ1111-1491/63 เลขท ี5332341303 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด           119,840.00

10 001.ซจ.63/14862 29 กันยายน 2563 รส1111-2021/63 อซ1111-1491/63 เลขท ี5332302100 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด             19,260.00

11 001.ซจ.63/14988 30 กันยายน 2563 รส1111-2136/63 อซ1111-0740/63 เลขท ี5332379196 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด             42,479.00

เอกสารวางบิลรอบวันที  26-27 ตุลาคม 2563

รอบโอนเงน 13 พฤศจิกายน 2563
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12 001.ซจ.63/14856 29 กันยายน 2563 รส1111-2135/63 อซ1111-1567/63 เลขท ี5332379150 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด              5,350.00

13 001.ซจ.63/14977 30 กันยายน 2563 รส1111-2170/63 อซ1111-1491/63 เลขท ี5332413504 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด             19,260.00

14 001.ซจ.63/14984 30 กันยายน 2563 รส1111-2211/63 อซ1111-1607/63 เลขท ี5332446340 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด            96,300.00

15 001.ซจ.63/15098 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2144/63 อซ1111-1407/63 เลขท ี5332364765 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด           144,450.00

16 001.ซจ.63/15101 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2133/63 อซ1111-0758/63 เลขท ี5332351086 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด            50,397.00

17 001.ซจ.63/15095 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2128/63 อซ1111-1472/63 เลขท ี5332383339 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด               1,070.00

18 001.ซจ.63/15110 2 ตุลาคม 2563 รส1111-2129/63 อซ1111-0760/63 เลขท ี5332332412 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด            60,990.00

19 001.ซจ.63/15031 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2184/63 อซ1111-1607/63 เลขท ี5332412913 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด           192,600.00

20 001.ซจ.63/15026 30 กันยายน 2563 รส1111-2185/63 อซ1111-1472/63 เลขท ี5332383953 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 2,407.50             

21 001.ซจ.63/15108 2 ตุลาคม 2563 รส1111-2145/63 อซ1111-0763/63
เลขท ี5332382679 , 

5332383406
บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 10,914.00            

22 001.ซจ.63/15118 2 ตุลาคม 2563 รส1111-2173/63 อซ1111-2106/63 เลขท ี5332415010 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 150,870.00         

23 001.ซจ.63/14661 26 กันยายน 2563 รส1312-0326/63 อซ1312-0037/63 เลขท ี5332251001 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 46,600.00          
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24 001.ซจ.63/14658 26 กันยายน 2563 รส1312-0328/63 อซ1312-0436/63 เลขท ี5332342559 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 12,770.00            

25 001.ซจ.63/14657 26 กันยายน 2563 รส1312-0327/63 อซ1312-0441/63 เลขท ี5332335990 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 12,770.00            

26 001.ซจ.63/14662 26 กันยายน 2563 รส1312-0330/63 อซ1312-0376/63 เลขท ี5332342557 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 11,770.00            

27 001.ซจ.63/14656 26 กันยายน 2563 รส1312-0329/63 อซ1312-0506/63 เลขท ี5332342558 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 11,770.00            

28 001.ซจ.63/14422 22 กันยายน 2563 รส1111-2045/63 อซ1111-1289/63 เลขท ี5332342556 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 3,210.00              

29 001.ซจ.63/15383 6 ตุลาคม 2563 รส1111-2302/63 อซ1111-2038/63 5332381561A บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด            986,112.00

30 001.ซจ.63/15119 2 ตุลาคม 2563 รส1312-0343/6 อซ1312-0358/63 เลขท ี5332380448 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 11,770.00            

31 001.ซจ.63/15041 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2099/63 อซ1111-0475/63 5332381189A บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด            86,670.00

32 001.ซจ.63/15051 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2121/63 อซ1111-2117/63  5332343239A บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด          495,000.00

33 001.ซจ.63/15052 1 ตุลาคม 2563 รส1312-0337/63 อซ1312-0350/63 เลขท ี5332380369 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด              11,770.00

34 001.ซจ.63/15063 1 ตุลาคม 2563 รส1312-0342/63 อซ1312-0365/63 เลขท ี5332380362 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด              11,770.00



ที เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร

เลขทีใบตรวจรบั 

(เลขทีอ้างอิงการ

วางบิล)

เลขทีใบสังซือ/

สัญญา

เลขทีใบกํากับภาษี/

เลขทีเอกสารอืนฯ
ชอืผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง  มูลค่า

เอกสารวางบิลรอบวันที  26-27 ตุลาคม 2563

รอบโอนเงน 13 พฤศจิกายน 2563

35 001.ซจ.63/14911 30 กันยายน 2563 รส1312-0325/63 อซ1312-0012/63 5332315609A บรษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด             70,100.00

36 001.ซจ.63/14870 29 กันยายน 2563 รส1312-0348/63 อซ1312-0385/63 เลขท ี5332369713 บรษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด            29,960.00

37 001.ซจ.63/15122 2 ตุลาคม 2563 รส1312-0341/63 อซ1312-0361/63 เลขท ี5332380365 บรษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด               3,210.00

38 001.ซจ.63/15066 1 ตุลาคม 3106 รส1111-2130/63 อซ1111-1634/63 เลขท ี5332380363 บรษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด               3,210.00

39 001.ซจ.63/15069 1 ตุลาคม 3106 รส1111-2206/63 อซ1111-1529/63 เลขท ี5332369709  บรษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด             12,305.00

40 001.ซจ.63/15070 1 ตุลาคม 3106 รส1111-2205/63 อซ1111-1287/63 เลขท ี5332368426  บรษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด             12,305.00

41 001.ซจ.63/15120 2 ตุลาคม 2563 รส1312-0344/63 อซ1312-0371/63 เลขท ี5332380367  บรษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด               3,210.00

42 001.ซจ.63/15194 2 ตุลาคม 2563 รส1111-2171/63 อซ1111-1358/63 5332399119A  บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 64,400.00          

43 001.ซจ.63/15406 6 ตุลาคม 2563 รส1111-2210/63 อซ1111-1029/63 เลขท ี5332428381  บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 12,840.00           

44 001.ซจ.63/15404 6 ตุลาคม 2563 รส1111-2305/63 อซ1111-0965/63
เลขท ี5332456487 , 

5332457363
 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 373,644.00         

45 001.ซจ.63/15407 6 ตุลาคม 2563 รส1111-2308/63 อซ1111-1607/63 เลขท ี5332491421  บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 19,260.00           
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46 001.ซจ.63/14979 30 กันยายน 2563 รส1111-2160/63 อซ1111-2023/63 เลขท ี5332348814  บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 10,496.70            

47 001.ซจ.63/14975 30 กันยายน 2563 รส1111-2159/63 อซ1111-2000/63 เลขท ี5332349757  บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 7,800.30             

48 001.ซจ.63/15600 12 ตุลาคม 2563 รส1111-2337/63 อซ1111-0755/63 เลขท ี5332500829 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด               9,416.00

49 001.ซจ.63/15181 2 ตุลาคม 2563 รส1111-2119/63 อซ1111-2120/63 เลขท ี5332344129 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด          280,000.00

50 001.ซจ.63/15161 2 ตุลาคม 3106 รส1312-0371/63 อซ1312-0782/63 เลขท ี5332441204 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด               4,815.00

51 001.ซจ.63/15162 2 ตุลาคม 2563 รส1312-0374/63 อซ1312-0777/63 เลขท ี5332441203 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด             12,305.00

52 001.ซจ.63/15187 2 ตุลาคม 2563 รส1312-0373/63 อซ1312-0029/63 เลขท ี5332441202 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด               1,605.00

53 001.ซจ.63/15182 2 ตุลาคม 2563 รส1111-2268/63 อซ1111-0189/63 เลขท ี5332468859A บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด              6,000.00

54 001.ซจ.63/15159 2 ตุลาคม 2563 รส1010-1172/63 อซ1010-0197/63 เลขท ีINV26/08-63 บรษัท เคเอสแอล เอ็กซเ์พรส จาํกัด            15,000.00

55 001.ซจ.63/15080 1 ตุลาคม 2563 รส1010-1174/63 อซ.04-0022/63 เลขท ีINV28/08-63 บรษัท เคเอสแอล เอ็กซเ์พรส จาํกัด            15,000.00

56 001.ซจ.63/15084 1 ตุลาคม 2563 รส1010-1170/63 อซ1010-0109/63 เลขท ีINV27/08-63 บรษัท เคเอสแอล เอ็กซเ์พรส จาํกัด            15,000.00

57 001.ซจ.63/15158 2 ตุลาคม 2563 รส1010-1171/63 อซ1010-0078/63 เลขท ีINV30/08-63 บรษัท เคเอสแอล เอ็กซเ์พรส จาํกัด            15,000.00

58 001.ซจ.63/15368 6 ตุลาคม 2563 รส1111-2238/63 อซ1111-2100/63 เลขท ี5332455160 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 24,075.00           
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59 001.ซจ.63/15292 5 ตุลาคม 2563 รส1111-2264/63 อซ1111-1936/63 เลขท ี5332462429A บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 64,400.00          

60 001.ซจ.63/15327 5 ตุลาคม 2563 รส1111-2258/63 อซ1111-2149/63 เลขท ี5332388548 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 109,140.00          

61 001.ซจ.63/15321 5 ตุลาคม 2563 รส1111-2263/63 อซ1111-1932/63 เลขท ี5332455396A บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 147,916.80          

62 001.ซจ.63/15416 6 ตุลาคม 2563 รส1111-2358/63 อซ1111-2100/63
เลขท ี5332517043 , 

5332490882
บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 106,786.00         

63 001.ซจ.63/15462 7 ตุลาคม 2563 รส1111-2359/63 อซ1111-2105/63 เลขท ี5332485698 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 41,730.00            

64 001.ซจ.63/15431 7 ตุลาคม 2563 รส1111-2408/63 อซ1111-2067/63 เลขท ี5332539644 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 986,112.00          

65 001.ซจ.63/15429 7 ตุลาคม 2563 รส1111-2360/63 อซ1111-2102/63 เลขท ี5332508165 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 91,485.00           

66 001.ซจ.63/15433 7 ตุลาคม 2563 รส1111-2356/63 สพด.163/2563(001
เลขท ี5332485697 , 

5332502786
บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 66,639.60           

67 001.ซจ.63/15434 7 ตุลาคม 2563 รส1111-2363/63 อซ1111-1370/63 เลขท ี5332482571 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด 315,222.00          

68 001.ซจ.63/15324 5 ตุลาคม 2563 รส1111-2236/63 อซ1111-0965/63 เลขท ี5332434953 บรษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด             48,150.00

69 001.ซจ.63/15099 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2148/63 อซ1111-0404/63 เลขท ี1166081968 บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด             29,831.60



ที เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร

เลขทีใบตรวจรบั 
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ชอืผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง  มูลค่า

เอกสารวางบิลรอบวันที  26-27 ตุลาคม 2563

รอบโอนเงน 13 พฤศจิกายน 2563

70 001.ซจ.63/15097 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2183/63 อซ1111-0462/63 เลขท ี1166087803 บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด             40,821.00

71 001.ซจ.63/15114 2 ตุลาคม 2563 รส1111-2182/63 อซ1111-0887/63 เลขท ี1166084811 บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด            49,875.00

72 001.ซจ.63/14524 23 กันยายน 2563 รส1312-0318/63 อซ1312-0548/63 เลขท ี1166008943 บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด 20,800.00          

73 001.ซจ.63/14916 30 กันยายน 2563 รส1312-0407/63 อซ1312-0754/63 เลขท ี1166138878  บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด 11,600.00            

74 001.ซจ.63/14919 30 กันยายน 2563 รส1312-0402/63 อซ1312-0330/63 เลขท ี1166127652  บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด 122,622.00          

75 001.ซจ.63/14921 30 กันยายน 2563 รส1312-0406/63 อซ1312-0713/63 เลขท ี1166138726  บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด 5,800.00            

76 001.ซจ.63/14928 30 กันยายน 2563 รส1312-0399/63 อซ1312-0765/63 เลขท ี1166138939  บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด 8,400.00            

77 001.ซจ.63/15117 2 ตุลาคม 2563 รส1312-0418/63  อซ1312-0130/63 เลขท ี1166127639  บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด 61,311.00             

78 001.ซจ.63/14931 30 กันยายน 2563 รส1312-0404/63 อซ1312-0714/63 เลขท ี1166138711  บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด 5,600.00             

79 001.ซจ.63/15113 2 ตุลาคม 2563 รส1312-0417/63 อซ1312-0331/63 เลขท ี1165883941  บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด 61,311.00             

80 001.ซจ.63/15289 5 ตุลาคม 2563 รส1111-2239/63 อซ1111-2174/63 เลขท ี1166132217  บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด 69,015.00           

81 001.ซจ.63/15193 2 ตุลาคม 2563 รส1111-2172/63 อซ1111-2046/63 เลขท ี1166082913  บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด 217,210.00           



ที เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร
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เอกสารวางบิลรอบวันที  26-27 ตุลาคม 2563

รอบโอนเงน 13 พฤศจิกายน 2563

82 001.ซจ.63/14923 30 กันยายน 2563 รส1312-0400/63 อซ1312-0755/63 เลขท ี1166138917  บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด 20,800.00          

83 001.ซจ.63/14927 30 กันยายน 2563 รส1312-0401/63 อซ1312-0715/63 เลขท ี1166138840 บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด 36,400.00          

84 001.ซจ.63/15166 2 ตุลาคม 2563 รส1312-0443/63 อซ1312-0329/63 เลขท ี1165883194 บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด 61,311.00             

85 001.ซจ.63/15440 7 ตุลาคม 2563 รส1111-2407/63 อซ1111-1870/63 เลขท ี5332482571 บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด 71,250.00            

86 001.ซจ.63/15186 2 ตุลาคม 2563 รส1312-0442/63 อซ1312-0129/63 เลขท ี1166127684 บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด              11,021.00

87 001.ซจ.63/15164 2 ตุลาคม 2563 รส1312-0444/63 อซ1312-0111/63 เลขท ี1165976505 บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด              61,311.00

88 001.ซจ.63/15165 2 ตุลาคม 2563 รส1312-0416/63 อซ1312-0406/63 เลขท ี1165930390 บรษัท ซลิลิค ฟารม์า จาํกัด              61,311.00

89 001.ซจ.63/15106 2 ตุลาคม 2563 รส1111-2140/63 อซ1111-1446/63 เลขท ีI2008493 บรษัท เมด-วัน จาํกัด              17,120.00

90 001.ซจ.63/15102 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2141/63 อซ1111-1369/63 เลขท ีI2009036 บรษัท เมด-วัน จาํกัด             14,980.00

91 001.ซจ.63/15299 5 ตุลาคม 2563 รส1111-2142/63 อซ1111-1445/63 I2008492  บรษัท เมด-วัน จาํกัด 98,440.00           



ที เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร
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รอบโอนเงน 13 พฤศจิกายน 2563

92 001.ซจ.63/15325 5 ตุลาคม 2563 รส1111-2137/63 อซ1111-0442/63  I2008494  บรษัท เมด-วัน จาํกัด 14,630.00           

93 001.ซจ.63/15605 12 ตุลาคม 2563 รส1111-2339/63 สพด.179/2563(001 เลขท ีI2009096 บรษัท เมด-วัน จาํกัด             32,100.00

94 001.ซจ.63/13988 9 กันยายน 2563 รส1111-2110/63 อซ1111-1797/63 เลขท ี1404922 บรษัท เมดิทอป จาํกัด 67,408.00           

95 001.ซจ.63/13987 9 กันยายน 2563 รส1111-2111/63 อซ1111-1794/63 เลขท ี1404926 บรษัท เมดิทอป จาํกัด 177,480.00          

96 001.ซจ.63/14039 10 กันยายน 2563 รส1111-2118/63 อซ1111-1798/63 เลขท ี1404924 บรษัท เมดิทอป จาํกัด 45,080.00          

97 001.ซจ.63/14397 21 กันยายน 2563 รส1111-2112/63 อซ1111-1795/63 เลขท ี1404925 บรษัท เมดิทอป จาํกัด 182,560.00         

98 001.ซจ.63/14930 30 กันยายน 2563 รส1312-0405/63 อซ1312-0334/63 IVTN63090774  บรษัท ไทยเมดิคอลนอรท์อีสต์ จาํกัด            24,000.00

99 001.ซจ.63/14992 30 กันยายน 2563 รส1312-0395/63 อซ1312-0751/63 IVTN63090771  บรษัท ไทยเมดิคอลนอรท์อีสต์ จาํกัด            24,000.00

100 001.ซจ.63/14922 30 กันยายน 2563 รส1312-0397/63 อซ1312-0337/63 IVTN63090769  บรษัท ไทยเมดิคอลนอรท์อีสต์ จาํกัด             16,050.00

101 001.ซจ.63/14924 30 กันยายน 2563 รส1312-0396/63 อซ1312-0333/63  IVTN63090768  บรษัท ไทยเมดิคอลนอรท์อีสต์ จาํกัด            32,000.00



ที เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร
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(เลขทีอ้างอิงการ

วางบิล)

เลขทีใบสังซือ/
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เอกสารวางบิลรอบวันที  26-27 ตุลาคม 2563

รอบโอนเงน 13 พฤศจิกายน 2563

102 001.ซจ.63/14925 30 กันยายน 2563 รส1312-0398/63 อซ1312-0332/63 IVTN63090767  บรษัท ไทยเมดิ คอลนอรท์อีสต์ จาํกัด            24,000.00

103 001.ซจ.63/14929 30 กันยายน 2563 รส1312-0414/63 อซ1312-0807/63 IVTN63090773  บรษัท ไทยเมดิ คอลนอรท์อีสต์ จาํกัด            29,000.00

104 001.ซจ.63/14913 30 กันยายน 2563 รส1312-0394/63 อซ1312-0752/63 IVTN63090772  บรษัท ไทยเมดิ คอลนอรท์อีสต์ จาํกัด            32,000.00

105 001.ซจ.63/14917 30 กันยายน 2563 รส1312-0393/63 อซ1312-0747/63 IVTN63090770  บรษัท ไทยเมดิ คอลนอรท์อีสต์ จาํกัด 24,000.00          

106 001.ซจ.63/15065 1 ตุลาคม 2563 รส1010-1153/63 ส.107-2559-4 เลขท ี9900019428 บรษัท ไทยเรน้ท์อะคาร ์คอรป์อเรชนั จาํกัด              27,713.00

107 001.ซจ.63/15082 1 ตุลาคม 2563 รส1010-1154/63 ส.107-2559-4 เลขท ี9900019429 บรษัท ไทยเรน้ท์อะคาร ์คอรป์อเรชนั จาํกัด              27,713.00

108 001.ซจ.63/15068 1 ตุลาคม 2563 รส1010-1155/63 ส.107-2559-4 เลขท ี9900019432 บรษัท ไทยเรน้ท์อะคาร ์คอรป์อเรชนั จาํกัด            34,989.00

109 001.ซจ.63/15123 2 ตุลาคม 2563 รส1010-1165/63 สพด.145/2561-3 เลขท ี9900019427 บรษัท ไทยเรน้ท์อะคาร ์คอรป์อเรชนั จาํกัด            25,680.00

110 001.ซจ.63/15062 1 ตุลาคม 2563 รส1010-1168/63 สพด.158/2563(001เลขท ีIV00088/63 บรษัท เซเว่นธ ์เซน้ส์ อินเตอรเ์ทรด จาํกัด           333,333.33

111 001.ซจ.63/15350 5 ตุลาคม 2563 รส1010-1167/63 สพด.130/2561 (001เลขท ี9900019414 บรษัท ไทยเรน้ท์อะคาร ์คอรป์อเรชนั จาํกัด 24,824.00           

112 001.ซจ.63/15402 6 ตุลาคม 2563 รส1010-1166/63 สพด.129/2561 (001เลขท ี9900019410 บรษัท ไทยเรน้ท์อะคาร ์คอรป์อเรชนั จาํกัด 12,840.00           



ที เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร
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รอบโอนเงน 13 พฤศจิกายน 2563

113 001.ซจ.63/15121 2 ตุลาคม 2563 รส1010-1164/63 สพด.128/2561(001)เลขท ี9900019426 บรษัท ไทยเรน้ท์อะคาร ์คอรป์อเรชนั จาํกัด             43,120.00

114 001.ซจ.63/15048 1 ตุลาคม 2563 รส1010-1156/63 ส.107-2559-4 เลขท ี9900019433 บรษัท ไทยเรน้ท์อะคาร ์คอรป์อเรชนั จาํกัด            34,989.00

115 001.ซจ.63/15100 1 ตุลาคม 2563 รส1010-1158/63 ส.107-2559-4 เลขท ี9900019433 บรษัท ไทยเรน้ท์อะคาร ์คอรป์อเรชนั จาํกัด            34,989.00

116 001.ซจ.63/15107 2 ตุลาคม 2563 รส1010-1159/63 ส.107-2559-4 เลขท ี9900019435 บรษัท ไทยเรน้ท์อะคาร ์คอรป์อเรชนั จาํกัด            34,989.00

117 001.ซจ.63/15467 7 ตุลาคม 2563 รส1010-1123/63 อซ.04-0038/63 เล่มท/ีเลขท ี121/6039 บรษัท บิลดิง ออโตเมทด์ จาํกัด 102,720.00          

118 001.ซจ.63/15473 7 ตุลาคม 2563 รส1010-1122/63 อซ.04-0126/63 เล่มท/ีเลขท ี121/6040 บรษัท บิลดิง ออโตเมทด์ จาํกัด 97,584.00           

119 001.ซจ.63/15167 2 ตุลาคม 2563 รส1111-1978/63 อซ1111-1620/63 เลขท ีSI2008075403 บรษัท ซโีอแอล จาํกัด (มหาชน)             33,759.07

120 001.ซจ.63/15201 2 ตุลาคม 2563 รส1111-2252/63 อซ1111-1933/63 เลขท ีSI2008065141 บรษัท ซโีอแอล จาํกัด (มหาชน)                4,615.79

121 001.ซจ.63/15184 2 ตุลาคม 2563 รส1111-2255/63 อซ1111-2025/63 เลขท ีAR200804751 บรษัท โฟนกิซ ์จาํกัด             18,072.30

122 001.ซจ.63/15196 2 ตุลาคม 2563 รส1111-2254/63 อซ1111-2020/63 เลขท ีAR200804262 บรษัท โฟนกิซ ์จาํกัด             93,999.50

123 001.ซจ.63/15195 2 ตุลาคม 2563 รส1111-2253/63 อซ1111-2019/63 เลขท ีAR200804266 บรษัท โฟนกิซ ์จาํกัด             20,062.50



ที เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร
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รอบโอนเงน 13 พฤศจิกายน 2563

124 001.ซจ.63/15046 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2280/63 อซ1111-1765/63 เลขท ี2525 บรษัท เซลส์ดอทคอม จาํกัด 21,374.00            

125 001.ซจ.63/14983 30 กันยายน 2563 รส1111-2295/63 อซ1111-1994/63 เลขท ี2528 บรษัท เซลส์ดอทคอม จาํกัด 16,099.24            

126 001.ซจ.63/15395 6 ตุลาคม 2563 รส1010-1222/63 สพด.224/2562(001เลขท ีIV6309200
บรษัท ล็อตเต้ เรนท-์อะ-คาร ์(ไทยแลนด์) 

จาํกัด
94,802.00           

127 001.ซจ.63/15347 5 ตุลาคม 2563 รส1010-1221/63 สพด.191/2562(001)เลขท ีIV6309199
บรษัท ล็อตเต้ เรนท-์อะ-คาร ์(ไทยแลนด์) 

จาํกัด
114,918.00           

128 001.ซจ.63/15378 6 ตุลาคม 2563 รส1010-1210/63 อซ1010-0085/63 เลขท ี028 นางชญาณี บุรพรตัน์ 6,500.00             

129 001.ซจ.63/15379 6 ตุลาคม 2563 รส1010-1209/63 อซ1010-0125/63 เลขท ี027 นางชญาณี บุรพรตัน์ 120,000.00         

130 001.ซจ.63/15437 7 ตุลาคม 2563 รส1010-1218/63 สพด.26/2563(001) เลขท ี19898 
 บรษัท ยีอี เมดิคอล ซสิเต็มส์(ประเทศ

ไทย)จาํกัด
240,000.00        

131 001.ซจ.63/15461 7 ตุลาคม 2563 รส1010-1231/63 อซ.04-0328/63 เลขท ี19522 , 20593
บรษัท ยีอี เมดิคอล ซสิเต็มส์(ประเทศ

ไทย)จาํกัด
106,115.47           

132 001.ซจ.63/15029 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2180/63 อซ1111-1895/63 เลขท ีI63090481 หจก.คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์                 810.00

133 001.ซจ.63/15103 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2139/63 อซ1111-1895/63 เลขท ีI63081531 หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์               1,350.00



ที เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร

เลขทีใบตรวจรบั 

(เลขทีอ้างอิงการ

วางบิล)

เลขทีใบสังซือ/

สัญญา

เลขทีใบกํากับภาษี/

เลขทีเอกสารอืนฯ
ชอืผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง  มูลค่า

เอกสารวางบิลรอบวันที  26-27 ตุลาคม 2563

รอบโอนเงน 13 พฤศจิกายน 2563

134 001.ซจ.63/14410 21 กันยายน 2563 รส1312-0324/63 อซ1312-0557/63 เลขท ีIV0002649 บรษัท อินโนเทค เซอรจ์คิอล จาํกัด 25,200.00           

135 001.ซจ.63/14412 21 กันยายน 2563 รส1312-0332/63 อซ1312-0228/63 เลขท ีIV0002592 บรษัท อินโนเทค เซอรจ์คิอล จาํกัด 63,250.00           

136 001.ซจ.63/15061 1 ตุลาคม 2563 รส1312-0420/63 อซ1312-0721/63 IV0002789  บรษัท อินโนเทค เซอรจ์คิอล จาํกัด 5,750.00             

137 001.ซจ.63/15027 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2214/63 อซ1111-2079/63 เลขท ีIV6309257  บรษัท กรุงเทพ อินเตอร ์โปรดักส์ จาํกัด              4,280.00

138 001.ซจ.63/15112 2 ตุลาคม 2563 รส1111-2212/63 อซ1111-0339/63 IV6309260  บรษัท กรุงเทพ อินเตอร ์โปรดักส์ จาํกัด 1,625.00              

139 001.ซจ.63/15448 7 ตุลาคม 2563 รส1111-2365/63 อซ1111-0339/63 เลขท ีIV6309453 บรษัท กรุงเทพ อินเตอร ์โปรดักส์ จาํกัด 35,337.00           

140 001.ซจ.63/15439 7 ตุลาคม 2563 รส1111-2362/63 อซ1111-2079/63
เลขท ีIV6309432 , 

IV6309490
บรษัท กรุงเทพ อินเตอร ์โปรดักส์ จาํกัด 66,725.00           

141 001.ซจ.63/15058 1 ตุลาคม 2563 รส1312-0421/63 อซ1312-0753/63 IV6309-00296  บรษัท ดีไวซ ์อินโนเวชนั จาํกัด            29,200.00

142 001.ซจ.63/15049 1 ตุลาคม 2563 รส1312-0415/63 อซ1312-0388/63 IV6309-00297  บรษัท ดีไวซ ์อินโนเวชนั จาํกัด 44,500.00          

143 001.ซจ.63/15067 1 ตุลาคม 2563 รส1312-0423/63 อซ1312-0235/63 เลขท ี20200572  บรษัท ซมัโนเทค ไทย จาํกัด 220,500.00         

144 001.ซจ.63/15057 1 ตุลาคม 2563 รส1312-0422/63 อซ1312-0749/63  เลขท ี20200571  บรษัท ซมัโนเทค ไทย จาํกัด 308,000.00        



ที เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร

เลขทีใบตรวจรบั 

(เลขทีอ้างอิงการ

วางบิล)

เลขทีใบสังซือ/

สัญญา

เลขทีใบกํากับภาษี/

เลขทีเอกสารอืนฯ
ชอืผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง  มูลค่า

เอกสารวางบิลรอบวันที  26-27 ตุลาคม 2563

รอบโอนเงน 13 พฤศจิกายน 2563

145 001.ซจ.63/15392 6 ตุลาคม 2563 รส1111-2307/63 อซ1111-1697/63 M6309-0612  บรษัท อี ฟอร ์แอล เอม จาํกัด(มหาชน) 21,072.00            

146 001.ซจ.63/15396 6 ตุลาคม 2563 รส1111-2301/63 สพด.58/2563 (001 M6309-0610  บรษัท อี ฟอร ์แอล เอม จาํกัด(มหาชน) 87,400.00           

147 001.ซจ.63/15393 6 ตุลาคม 2563 รส1111-2284/63 อซ1111-1660/63 SX6308000445  บรษัท กิบไทย จาํกัด 21,496.30            

148 001.ซจ.63/15288 5 ตุลาคม 2563 รส1111-2257/63 อซ1111-2178/63 SX6309000520  บรษัท กิบไทย จาํกัด 36,380.00           

149 001.ซจ.63/14860 29 กันยายน 2563 รส1111-2201/63 อซ1111-1754/63 เลขท ี0490027923  บรษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จาํกัด 64,900.00          

150 001.ซจ.63/14869 29 กันยายน 2563 รส1111-2202/63 อซ1111-1721/63 เลขท ี0490027922  บรษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จาํกัด            83,850.00

151 001.ซจ.63/15050 1 ตุลาคม 2563 รส1312-0345/63 อซ1312-0145/63 เลขท ี973145761
 บรษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 

จาํกัด
52,280.00           

152 001.ซจ.63/14866 29 กันยายน 2563 รส1312-0346/63 อซ1312-0024/63 เลขท ี973145690 
 บรษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 

จาํกัด
4,280.00             

153 001.ซจ.63/14851 29 กันยายน 2563 รส1010-1118/63 สพด.7/2563(001) เลขท ี36080056 บรษัท ซเีมนส์ เฮลท์แคร ์จาํกัด          337,500.00

154 001.ซจ.63/15499 8 ตุลาคม 2563 รส1010-1228/63 สพด.7/2563(001) เลขท ี36090082 บรษัท ซเีมนส์ เฮลท์แคร ์จาํกัด          337,500.00



ที เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร

เลขทีใบตรวจรบั 

(เลขทีอ้างอิงการ

วางบิล)

เลขทีใบสังซือ/

สัญญา

เลขทีใบกํากับภาษี/

เลขทีเอกสารอืนฯ
ชอืผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง  มูลค่า

เอกสารวางบิลรอบวันที  26-27 ตุลาคม 2563

รอบโอนเงน 13 พฤศจิกายน 2563

155 001.ซจ.63/15592 12 ตุลาคม 2563 รส1010-0018/64 สพด.90/2563(001) เลขท ี944965983 บรษัท ฟลิปส์ (ประเทศไทย) จาํกัด        1,337,500.00

156 001.ซจ.63/15626 12 ตุลาคม 2563 รส1010-0016/64 สพด.89/2563(001) เลขท ี945029146 บรษัท ฟลิปส์ (ประเทศไทย) จาํกัด       1,500,000.00

157 001.ซจ.63/15417 6 ตุลาคม 2563 รส1111-2357/63 สพด.58/2563 (001 เลขท ีM6309-0811 บรษัท อี ฟอร ์แอล เอม จาํกัด(มหาชน) 57,000.00          

158 001.ซจ.63/15418 6 ตุลาคม 2563 รส1111-2361/63 อซ1111-1690/63 เลขท ีM6309-0823 บรษัท อี ฟอร ์แอล เอม จาํกัด(มหาชน) 31,608.00           

190 001.ซจ.63/14986 30 กันยายน 2563 รส1111-2195/63 อซ1111-1228/63 เลขท ี121271  บรษัท โซวค จาํกัด 3,510.00             

194 001.ซจ.63/14854 29 กันยายน 2563 รส1111-2166/63 อซ1111-1762/63 เลขท ี120864  บรษัท โซวค จาํกัด 20,000.00          

159 001.ซจ.63/15096 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2143/63 อซ1111-0086/63 เลขท ีIVZ6309-060 บรษัท ซ ีเมดิค จาํกัด              5,000.00

160 001.ซจ.63/15104 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2147/63 อซ1111-1229/63 เลขท ีIV6309-00003 บรษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ ์จาํกัด             13,910.00

161 001.ซจ.63/14403 21 กันยายน 2563 รส1111-2120/63 อซ1111-2055/63 เลขท ีIV6308-00962 บรษัท เคมิเคิล เอ็กซเ์พรส จาํกัด                1,177.00

162 001.ซจ.63/14411 21 กันยายน 2563 รส1111-2122/63 อซ1111-2099/63 เลขท ีIV20-09-018 บรษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด 1,440,000.00      

163 001.ซจ.63/14847 29 กันยายน 2563 รส1111-2303/63 อซ1111-1573/63 เลขท ีIV63072101 บรษัท พ็อพ โปรเจค จาํกัด         1,243,875.00



ที เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร

เลขทีใบตรวจรบั 

(เลขทีอ้างอิงการ

วางบิล)

เลขทีใบสังซือ/

สัญญา

เลขทีใบกํากับภาษี/

เลขทีเอกสารอืนฯ
ชอืผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง  มูลค่า

เอกสารวางบิลรอบวันที  26-27 ตุลาคม 2563

รอบโอนเงน 13 พฤศจิกายน 2563

164 001.ซจ.63/14423 22 กันยายน 2563 รส1111-2125/63 อซ1111-2082/63 เลขท ี4100145273 บรษัท เพอรกิ์น เอลเมอร ์จาํกัด 49,541.00           

165 001.ซจ.63/14404 21 กันยายน 2563 รส1111-2124/63 อซ1111-2070/63 เลขท ีINV6309-0154 บรษัท เฟรม์เมอร ์จาํกัด 2,500.00             

166 001.ซจ.63/14415 22 กันยายน 2563 รส1111-2123/63 อซ1111-2071/63 เลขท ีIV63090028 บรษัท เซสท-์เมด จาํกัด 4,280.00             

167 001.ซจ.63/14531 23 กันยายน 2563 รส1111-2189/63 อซ1111-1695/63 เลขท ีIV6308153 บรษัท ยู เลิฟ เพ็ท โปรดักส์ จาํกัด 19,000.10            

168 001.ซจ.63/14424 22 กันยายน 2563 รส1111-2193/63 อซ1111-1767/63 เลขท ีNV6308/0856 บรษัท ยูโนเวท เน็ตเวรค์ จาํกัด 20,100.00           

169 001.ซจ.63/14525 23 กันยายน 2563 รส1312-0295/63 อซ02-0249/63 เลขท ีIV0003820 บรษัท นิว อาย จาํกัด 2,800.00             

170 001.ซจ.63/14526 23 กันยายน 2563 รส1111-2190/63 อซ1111-1202/63 เลขท ีIV20084724 บรษัท ด็อกเตอรน์ก ดิสทรบิวชนั จาํกัด 2,520.00             

171 001.ซจ.63/14918 30 กันยายน 2563 รส1111-2290/63 อซ1111-1739/63 5159467543A
บรษัท  บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย)

 จาํกัด
              3,745.00

172 001.ซจ.63/15071 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2218/63 สพด.137/2563 (001IV19649
 บรษัท  โกลบอล เมดิเคิล โซลูชนั(ประเทศ

ไทย) จาํกัด
           44,802.00

173 001.ซจ.63/14865 29 กันยายน 2563 รส1111-2204/63 อซ1111-1913/63 เลขท ี20080067  บรษัท  เมดิแคร ์(ประเทศไทย) จาํกัด            25,500.00



ที เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร

เลขทีใบตรวจรบั 

(เลขทีอ้างอิงการ

วางบิล)

เลขทีใบสังซือ/

สัญญา

เลขทีใบกํากับภาษี/

เลขทีเอกสารอืนฯ
ชอืผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง  มูลค่า

เอกสารวางบิลรอบวันที  26-27 ตุลาคม 2563

รอบโอนเงน 13 พฤศจิกายน 2563

174 001.ซจ.63/14864 29 กันยายน 2563 รส1111-2115/63 อซ1111-2125/63 เลขท ี6308466  บรษัท เอ็ม ดี ซ ี(ประเทศไทย) จาํกัด           133,960.00

175 001.ซจ.63/15044 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2197/63 อซ1111-1413/63 เลขท ี168545
 บรษัท ยีอี เมดิคอล ซสิเต็มส์ (ประเทศ

ไทย) จาํกัด
          421,473.00

176 001.ซจ.63/15056 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2199/63 อซ1111-1622/63 LJ63090430  บรษัท แอล.เจ. จาํกัด            44,750.00

177 001.ซจ.63/14920 30 กันยายน 2563 รส1312-0224/63 อซ1312-0186/63 เลขท ี111908003501  บรษัท เฟรซเีนียส เมดิคอล แคร ์จาํกัด          138,400.00

178 001.ซจ.63/15078 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2227/63 อซ1111-1288/63 เลขท ี20091079  บรษัท เทคโนเมดิคัล จาํกัด (มหาชน)               2,996.00

179 001.ซจ.63/15180 2 ตุลาคม 2563 รส1111-2149/63 อซ1111-1991/63 เลขท ี13737  บรษัท ยูไนเทค ซายน์ จาํกัด             13,460.60

180 001.ซจ.63/15115 2 ตุลาคม 2563 รส1111-2192/63 อซ1111-1522/63 เลขท ี792002324
 บรษัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด(ประเทศไทย) 

จาํกัด
            72,760.00

181 001.ซจ.63/15116 2 ตุลาคม 2563 รส1111-2224/63 อซ1111-0219/63 IV6303014 บรษัท บีซซี ีเอ็มดีเอ็กซ ์จาํกัด             12,840.00

182 001.ซจ.63/15028 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2219/63 อซ1111-1844/63 IV2009-094  บรษัท พรมา ไซเอ็นติฟค จาํกัด             18,190.00

183 001.ซจ.63/15306 5 ตุลาคม 2563 รส1111-2138/63 อซ100-0019/63 เลขท ี205493  ห้างหุ้นส่วนจาํกัด เค.ไซน์ เทรดดิง 5,150.00             

184 001.ซจ.63/15301 5 ตุลาคม 2563 รส1111-2146/63 อซ.04-0063/63 เลขท ี202513  บรษัท เอส.เอ็น.โอ.มารเ์ก็ตติง จาํกัด 18,000.00           



ที เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร

เลขทีใบตรวจรบั 

(เลขทีอ้างอิงการ

วางบิล)

เลขทีใบสังซือ/

สัญญา

เลขทีใบกํากับภาษี/

เลขทีเอกสารอืนฯ
ชอืผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง  มูลค่า

เอกสารวางบิลรอบวันที  26-27 ตุลาคม 2563

รอบโอนเงน 13 พฤศจิกายน 2563

185 001.ซจ.63/15293 5 ตุลาคม 2563 รส1111-2259/63 อซ1111-2160/63 IV2009101538  บรษัท แอคคอรด์ คอรป์อเรชนั จาํกัด 101,410.00          

186 001.ซจ.63/15390 6 ตุลาคม 2563 รส1111-2355/63 อซ1111-1427/63 R 0901-63  บรษัท รโซลิค จาํกัด 28,400.00           

187 001.ซจ.63/15300 5 ตุลาคม 2563 รส1010-0734/63 อซ.04-0025/63 เลขท ี6050020030
 บรษัท เนชนัแนล เฮลทแ์คร ์ซสิเท็มส์ 

จาํกัด
12,711.60             

188 001.ซจ.63/15317 5 ตุลาคม 2563 รส1111-2116/63 อซ1111-2075/63  เลขท ี3235.0863 บรษัท ธรีะเทรดดิง จาํกัด 8,634.90             

189 001.ซจ.63/14861 29 กันยายน 2563 รส1111-2155/63 อซ1111-2078/63 เลขท ีIV63/1137
 บรษัท อินเตอรเ์อ็ดดูเคชนัซพัพลายส์ 

จาํกัด
49,320.00           

191 001.ซจ.63/14989 30 กันยายน 2563 รส1111-2168/63 อซ1111-1789/63 เลขท ี16860  บรษัท ที อี คิว จาํกัด 60,100.00           

192 001.ซจ.63/14980 30 กันยายน 2563 รส1111-2207/63 อซ1111-2138/63 S1-6309/005  บรษัท ชนิกฤช จาํกัด 95,000.00          

193 001.ซจ.63/14872 29 กันยายน 2563 รส1111-2153/63 อซ1111-1841/63 เลขท ี63080786  ห้างหุ้นส่วนจาํกัด วอรด์ เมดิก 95,658.00           

195 001.ซจ.63/15309 5 ตุลาคม 2563 รส1111-2237/63 อซ1111-1692/63 เลขท ี001187 บรษัท โฮม โปรดักส์ เซน็เตอร ์จาํกัด (มหาชน 16,200.00           

196 001.ซจ.63/15415 6 ตุลาคม 2563 รส1010-1214/63 อซ1010-0137/63 REP20-00315 บรษัท โตโยต้า พีเอส เอนเตอรไ์พรซ ์จาํกัด 25,024.73            

197 001.ซจ.63/14663 26 กันยายน 2563 รส1111-2162/63 สพด.209/2562(0017402909104A  บรษัท ฟาโวรกา จาํกัด 1,700,000.00      



ที เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร

เลขทีใบตรวจรบั 

(เลขทีอ้างอิงการ

วางบิล)

เลขทีใบสังซือ/

สัญญา

เลขทีใบกํากับภาษี/

เลขทีเอกสารอืนฯ
ชอืผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง  มูลค่า

เอกสารวางบิลรอบวันที  26-27 ตุลาคม 2563

รอบโอนเงน 13 พฤศจิกายน 2563

198 001.ซจ.63/15328 5 ตุลาคม 2563 รส1111-1945/63 อซ1111-1464/63 เลขท ี103626  บรษัท พี อินเตอรเ์ทรด อิควปเม้นท์ จาํกัด          288,900.00

199 001.ซจ.63/15040 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2249/63 อซ1111-0675/63 เลขท ีIV2000138  บรษัท เมอรร์แฟร ์(ประเทศไทย) จาํกัด 46,898.10            

200 001.ซจ.63/15157 2 ตุลาคม 2563 รส1111-2092/63 อซ1111-1204/63 เลขท ีINV1063080301  บรษัท ดับบลิวทีซ ีคอมพิวเตอร ์จาํกัด          269,640.00

201 001.ซจ.63/15590 12 ตุลาคม 2563 รส1111-2341/63 อซ.04-0338/63 เลขท ีIV20200767
 แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์

 จาํกัด
492,200.00         

202 001.ซจ.63/15627 12 ตุลาคม 2563 รส1010-1234/63 สพด.20/2563(001) เลขท ีIV20-08/013
บรษัท แอซเซท็ แมเนจเม้นท์ ซสิเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จาํกัด
         204,085.00

203 001.ซจ.63/15192 2 ตุลาคม 2563 รส1111-2279/63 อซ1111-1213/63 เลขท ีINV1063080302 บรษัท ดับบลิวทีซ ีคอมพิวเตอร ์จาํกัด             99,274.60

204 001.ซจ.63/15313 5 ตุลาคม 2563 รส1111-2228/63 อซ1111-1938/63 เลขท ีIV2563-09-043 บรษัท วคตอร ครุภัณฑก์ารแพทย์ จาํกัด              8,800.00

205 001.ซจ.63/15432 7 ตุลาคม 2563 รส1111-2299/63 อซ1111-1967/63 เลขท ีIV6300318 บรษัท นิซูกิ เมดิคอล จาํกัด            82,390.00

206 001.ซจ.63/15370 6 ตุลาคม 2563 รส1010-0022/64

สพด.45/2561 

(011),อซ

1010-0353/63

เลขท ี100856423 บรษัท ฟูจ ิซรีอ็กซ ์(ประเทศไทย) จาํกัด            521,182.60

207 001.ซจ.63/15185 2 ตุลาคม 2563 รส1111-2265/63 อซ1111-1680/63 เลขท ี63202130 บรษัท อินเตอรฟ์ารม์าแคร ์จาํกัด          495,000.00

208 001.ซจ.63/15189 2 ตุลาคม 2563 รส1010-1144/63 อซ1010-0247/63 เลขท ีINV1063090220 บรษัท ดับบลิวทีซ ีคอมพิวเตอร ์จาํกัด              91,110.50



ที เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร

เลขทีใบตรวจรบั 

(เลขทีอ้างอิงการ

วางบิล)

เลขทีใบสังซือ/

สัญญา

เลขทีใบกํากับภาษี/

เลขทีเอกสารอืนฯ
ชอืผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง  มูลค่า

เอกสารวางบิลรอบวันที  26-27 ตุลาคม 2563

รอบโอนเงน 13 พฤศจิกายน 2563

209 001.ซจ.63/15160 2 ตุลาคม 2563 รส1010-1150/63 อซ1010-0303/63 เลขท ีBN/NL/IV/6301615 บรษัท บุ๊คเน็ท จาํกัด           196,930.00

210 001.ซจ.63/15083 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2244/63 อซ1111-2044/63 เลขท ี63-011133 บรษัท คลาสิคสแกน จาํกัด            29,960.00

211 001.ซจ.63/15072 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2275/63 อซ1111-2009/63 เลขท ี2008047 อีทีซ ีไอเดีย กรุป๊            99,000.00

212 001.ซจ.63/15060 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2278/63 อซ1111-1195/63 เลขท ีINV1063080021 บรษัท ดับบลิวทีซ ีคอมพิวเตอร ์จาํกัด           115,560.00

213 001.ซจ.63/15059 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2298/63 อซ1111-1969/63  เลขท ี17 เล่มท ี1/2563 บรษัท ลาวัณย์ การเ์มนท์ จาํกัด 267,500.00         

214 001.ซจ.63/15055 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2277/63 อซ1111-1057/63 เลขท ีIV6305-0797 บรษัท เอ็น เอส บี ออฟฟศ จาํกัด 12,990.87            

215 001.ซจ.63/15047 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2276/63 อซ1111-1575/63 เลขท ี12009049 บรษัท ซ ีเอ็ม ซ ีไบโอเท็ค จาํกัด 200,000.00        

216 001.ซจ.63/15053 1 ตุลาคม 2563 รส1010-1184/63 อซ.04-0060/63 เลขท ี02092563 นาย ปรนทร ์ววัตนพ์นชาติ 67,200.00           

217 001.ซจ.63/15042 1 ตุลาคม 2563 รส1010-1160/63 อซ1010-0294/63 เลขท ีBL2020000842 บรษัท นัมเบอร ์24 จาํกัด 64,200.00           

218 001.ซจ.63/14993 30 กันยายน 2563 รส1010-1161/63 อซ1010-0233/63 เลขท ี63819 บรษัท คนชา่งกันเอง จาํกัด 21,400.00           



ที เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร

เลขทีใบตรวจรบั 

(เลขทีอ้างอิงการ

วางบิล)

เลขทีใบสังซือ/

สัญญา

เลขทีใบกํากับภาษี/

เลขทีเอกสารอืนฯ
ชอืผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง  มูลค่า

เอกสารวางบิลรอบวันที  26-27 ตุลาคม 2563

รอบโอนเงน 13 พฤศจิกายน 2563

219 001.ซจ.63/15191 2 ตุลาคม 2563 รส1010-1141/63 อซ1010-0322/63 เลขท ีIV2020/08-011
บรษัท นิว อนชุา แทรเวล แอนด์ เซอรว์ส 

จาํกัด
21,000.00           

220 001.ซจ.63/15459 7 ตุลาคม 2563 รส1111-2329/63 อซ1111-1880/63 เลขท ีN2020014 บรษัท ไอเดีย โปรไฟล์ จาํกัด 382,525.00         

221 001.ซจ.63/15472 7 ตุลาคม 2563 รส1111-2331/63 อซ1111-1399/63 เลขท ีPN63/0416 บรษัท เพาเวอร ์นาว จาํกัด 40,000.00          

222 001.ซจ.63/15346 5 ตุลาคม 2563 รส1111-2317/63 อซ1111-2040/63 เลขท ี51588 บรษัท แพรนด้า จวิเวลร จาํกัด (มหาชน) 156,285.00          

223 001.ซจ.63/15391 6 ตุลาคม 2563 รส1111-2289/63 อซ1111-1706/63 เลขท ีD2007012 บรษัท ดาต้า เน็ต โซลูชนั จาํกัด 12,722.00            

224 001.ซจ.63/15387 6 ตุลาคม 2563 รส1111-2270/63 สพด.69/2563 (001

เลขท ี

14400212,14401927, 

14401278,14401284,14

400867

บรษัท ลินเด้ (ประเทศไทย)จาํกัด (มหาชน) 70,840.00           

225 001.ซจ.63/15399 6 ตุลาคม 2563 รส1010-1145/63 อซ.04-0024/63 อซ.04-0024/62 บรษัท เฮลท์ แคร ์เทคโนโลย ีจาํกัด 250,446.60         

226 001.ซจ.63/15394 6 ตุลาคม 2563 รส1010-1225/63 อซ1010-0061/63 เลขท ีINV10038303 บรษัท ธนัชวชญ์ แทรเวล กรุป๊ จาํกัด 22,500.00           

227 001.ซจ.63/15349 5 ตุลาคม 2563 รส1010-1220/63 สพด.161/2563 (001เลขท ีIR0013/63 บรษัท ไอรณ เน็ทเวรค์ จาํกัด 1,488,600.00      



ที เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร

เลขทีใบตรวจรบั 

(เลขทีอ้างอิงการ

วางบิล)

เลขทีใบสังซือ/

สัญญา

เลขทีใบกํากับภาษี/

เลขทีเอกสารอืนฯ
ชอืผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง  มูลค่า

เอกสารวางบิลรอบวันที  26-27 ตุลาคม 2563

รอบโอนเงน 13 พฤศจิกายน 2563

228 001.ซจ.63/15386 6 ตุลาคม 2563 รส1010-1212/63 อซ1010-0311/63 เลขท ีIVQ6308005 บรษัท ควอนตัม คอมพิวติง จาํกัด 497,550.00         

229 001.ซจ.63/15389 6 ตุลาคม 2563

รส1010-1066/63

 - รส

1010-1067/63

อซ.04-0730/60  สพด
เลขท ี002-02-63 , 

005-03-63
บรษัท ดีอีว ซอฟแวร ์จาํกัด 81,320.00            

230 001.ซจ.63/15312 5 ตุลาคม 2563 รส1111-2248/63 อซ1111-0824/63 เลขท ี354/008 บรษัท เจ.อี.พี.เอ็นเตอรไ์พรส์ จาํกัด 5,778.00             

231 001.ซจ.63/15385 6 ตุลาคม 2563 รส1111-2232/63 อซ1111-1942/63 เลขท ีIV63-09-5925 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด แล็ป วัลเล่ย์ 59,748.80           

232 001.ซจ.63/15464 7 ตุลาคม 2563 รส1111-2306/63 อซ1111-2189/63 เลขท ี4100145486 บรษัท เพอรกิ์น เอลเมอร ์จาํกัด 71,155.00            

233 001.ซจ.63/15094 1/10/2563 รส1111-2181/63 อซ1111-0343/63 เลขท ีI63090482 หจก.คลีนคิอลไดแอกโนสติคส์             11,400.00

234 001.ซจ.63/15419 6 ตุลาคม 2563 รส1111-2392/63 สพด.120/2563 (001เลขท ีINV2009002  บรษัท ไอทอส คอรป์อเรชนั จาํกัด       7,850,000.00



ที เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร

เลขทีใบตรวจรบั 

(เลขทีอ้างอิงการ

วางบิล)

เลขทีใบสังซือ/

สัญญา

เลขทีใบกํากับภาษี/

เลขทีเอกสารอืนฯ
ชอืผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง  มูลค่า

เอกสารวางบิลรอบวันที  26-27 ตุลาคม 2563

รอบโอนเงน 13 พฤศจิกายน 2563

235 001.ซจ.63/15381 6 ตุลาคม 2563
รส1010-1176/63 -

 รส1010-1183/63
สพด.188/2563 (001

2.1 (รส1010-1176/63) 

สําเนาใบแจง้หน/ีใบวาง

บิล เลขท ี25621016 

2.2 (รส1010-1177/63) 

สําเนาใบแจง้หน/ีใบวาง

บิล เลขท ี25621117 

2.3 (รส1010-1178/63) 

สําเนาใบแจง้หน/ีใบวาง

บิล เลขท ี25621217 

2.4 (รส1010-1179/63) 

สําเนาใบแจง้หน/ีใบวาง

บิล เลขท ี25630116 

2.5 (รส1010-1180/63) 

สําเนาใบแจง้หน/ีใบวาง

บิล เลขท ี25630216 

2.6 (รส1010-1181/63) 

สําเนาใบแจง้หน/ีใบวาง

บิล เลขท ี25630316 

2.7 (รส1010-1182/63) 

สําเนาใบแจง้หน/ีใบวาง

 บรษัท รกัษาความปลอดภัย แพคส์ อารม์ี

 การด์
          554,522.00



ที เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร

เลขทีใบตรวจรบั 

(เลขทีอ้างอิงการ

วางบิล)

เลขทีใบสังซือ/

สัญญา

เลขทีใบกํากับภาษี/

เลขทีเอกสารอืนฯ
ชอืผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง  มูลค่า

เอกสารวางบิลรอบวันที  26-27 ตุลาคม 2563

รอบโอนเงน 13 พฤศจิกายน 2563

236 001.ซจ.63/15377 6 ตุลาคม 2563 รส1010-1125/63 - รสสพด.189/2563 (001

2.1 (รส1010-1125/63) 

สําเนาใบแจง้หน/ีใบวาง

บิล เลขท ี25621012 2.2

 (รส1010-1126/63) 

สําเนาใบแจง้หน/ีใบวาง

บิล เลขท ี25621112 2.3 

(รส1010-1127/63) 

สําเนาใบแจง้หน/ีใบวาง

บิล เลขท ี25621212 2.4 

(รส1010-1128/63) 

สําเนาใบแจง้หน/ีใบวาง

บิล เลขท ี25630112 2.5

 (รส1010-1129/63) 

สําเนาใบแจง้หน/ีใบวาง

บิล เลขท ี25630212 2.6

 (รส1010-1130/63) 

สําเนาใบแจง้หน/ีใบวาง

บิล เลขท ี25630312 2.7

 (รส1010-1131/63) 

สําเนาใบแจง้หน/ีใบวาง

 บรษัท รกัษาความปลอดภัย แพคส์ อารม์ี

 การด์
        1,138,323.00



ที เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร

เลขทีใบตรวจรบั 

(เลขทีอ้างอิงการ

วางบิล)

เลขทีใบสังซือ/

สัญญา

เลขทีใบกํากับภาษี/

เลขทีเอกสารอืนฯ
ชอืผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง  มูลค่า

เอกสารวางบิลรอบวันที  26-27 ตุลาคม 2563

รอบโอนเงน 13 พฤศจิกายน 2563

237 001.ซจ.63/15351 5 ตุลาคม 2563 รส1010-1248/63 อซ1010-0160/63 เลขท ี25630811
 บรษัท รกัษาความปลอดภัย แพคส์ อารม์ี

 การด์ จาํกัด
            81,996.24


