
ที เลขทีเอกสาร วันทีเอกสาร
เลขทีใบตรวจรบั 

(เลขทีอ้างอิงการวางบิล)
เลขทีใบสังซอื/สัญญา

เลขทีใบกํากับภาษี /

เลขทีเอกสารอืนฯ
ชอืผู้ขาย/ผู้รบัจา้ง มูลค่า ผู้ส่ง

1 001.ซจ.64/6099 1 เมษายน 2564 รส1010-0668/64 อซ1010-0236/63 เลขท ีBI6402-008 บรษัท แอนเดน คอรป์ปอเรชนั จาํกัด 179,280.00                     ธติินี

2 001.ซจ.64/6098 1 เมษายน 2564 รส1010-0667/64 อซ1010-0236/63 เลขท ีBI6402-007 บรษัท แอนเดน คอรป์ปอเรชนั จาํกัด                       119,520.00 ธติินี

3 001.ซจ.64/5984 30 มีนาคม 2564 รส1111-1487/64 อซ1111-1103/64 เลขท ี07917 หจก.บิลเลยีน พลัส คอมมูนิเคชนั                        32,956.00 ธติินี

4 001.ซจ.64/6097 1 เมษายน 2564 รส1010-0693/64 อซ1010-0162/64 เลขท ี6050009166 บรษัท เนชนัแนล เฮลท์แคร ์ซสิเท็มส์ จาํกัด                          12,711.60 ธติินี

5 001.ซจ.64/6129 2 เมษายน 2564 รส1010-0680/64 อซ1010-0380/63 เลขท ีCT20-0018558-05 บรษัท แอ๊ดวานซ ์กรุป๊ เอเซยี จาํกัด                        33,333.33 ธติินี

6 001.ซจ.64/6130 2 เมษายน 2564 รส1010-0719/64 อซ1010-0193/64 - นาย ปรนทร ์ววัตนพ์นชาติ                       79,800.00 ธติินี

7 001.ซจ.64/6137 2 เมษายน 2564 รส1010-0691/64 อซ1010-0193/64 - นาย ปรนทร ์ววัตนพ์นชาติ                       79,800.00 ธติินี

8 001.ซจ.64/6138 2 เมษายน 2564 รส1010-0673/64 อซ1010-0012/63 เลขท ีINV2021020001 บรษัท อีเทอนอลซอฟท์ จาํกัด                        41,660.00 ธติินี

9 001.ซจ.64/6113 1 เมษายน 2564 รส1111-1076/64 สพด.128/2564 (001) เลขท ีPN64/0076 บรษัท เพาเวอร ์นาว จาํกัด                     506,820.00 ธติินี

10 001.ซจ.64/6121 1 เมษายน 2564 รส1010-0672/64 สพด.160/2563 (001) เลขท ีIR0007/64 บรษัท ไอรณ เน็ทเวรค์ จาํกัด                        77,840.00 ธติินี

11 001.ซจ.64/6133 2 เมษายน 2564 รส1111-1362/64 อซ1111-0720/64 เลขท ี2021095 บรษัท ยูไนเต็ด บิสซเินส โซลูชนัส์ จาํกัด                       156,284.20 ธติินี

12 001.ซจ.64/6112 1 เมษายน 2564 รส1010-0660/64 สพด.191/2562(001) เลขท ีIV6403043 บรษัท ล็อตเต้ เรนท-์อะ-คาร ์(ไทยแลนด์) จาํกัด                       114,918.00 ณัฐชนัญ

13 001.ซจ.64/6101 1 เมษายน 2564 รส1010-0658/64 สพด.224/2562 (001) เลขท ีIV6403044 บรษัท ล็อตเต้ เรนท-์อะ-คาร ์(ไทยแลนด์) จาํกัด                       94,802.00 ณัฐชนัญ

14 001.ซจ.64/6172 5 เมษายน 2564 รส1111-1214/64 สพด.268/2563 (001) เลขท ี2824 ห้างหุ้นส่วนจาํกัด สาธติเอ็นจเินยีรง ซพัพลาย                    2,260,274.25 ณัฐชนัญ

15 001.ซจ.64/6150 2 เมษายน 2564 รส1010-0619/64 สพด.135/2564(001) เลขท ี001 บรษัท รกัษาความปลอดภัย เอ.พี.มีดี แอร ์การด์ จาํกัด 65,805.00                      จุฑารตัน์

16 001.ซจ.64/6141 2 เมษายน 2564 รส1111-1146/64 อซ1111-0811/64 เลขท ีCI2021-02-002 บรษัท โจอี ด๊อกมาสเตอร ์จาํกัด                        77,575.00 จุฑารตัน์

17 001.ซจ.64/6103 1 เมษายน 2564 รส1111-1352/64 สพด.165/2564(001) เลขท ีIV2103001 บรษัท แทพ กรุป๊ (ไทยแลนด์) จาํกัด                  1,046,400.00 จุฑารตัน์

18 001.ซจ.64/6278 9 เมษายน 2564 รส1111-1444/64 สพด.266/2563 (001) เลขท ีIV-2021020002 บรษัท เวลด์ลอฟท์ จาํกัด 4,795,000.00                ณัฐชนัญ

19 001.ซจ.64/6212 7 เมษายน 2564 รส1010-0669/64 อซ1010-0246/64 เลขท ี100896174 บรษัท ฟูจ ิซรีอ็กซ ์(ประเทศไทย) จาํกัด 429,751.84                     ธติินี

20 001.ซจ.64/6209 7 เมษายน 2564 รส1010-0671/64 อซ1010-0248/64 เลขท ี100906077 บรษัท ฟูจ ิซรีอ็กซ ์(ประเทศไทย) จาํกัด                       284,223.16 ธติินี

เอกสารวางบิลรอบที  5 - 6 พฤษภาคม 2564


