
เอกสารวางบิลรอบวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563

รอบโอนเงิน 30 พฤศจิกายน 2563

เอกสารสงการเงิน 

ที่ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร
เลขที่ใบตรวจรับ         

(เลขที่อางอิงการวางบิล)
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา เลขที่ใบกำกับภาษี/เลขที่เอกสารอื่นฯ ชื่อผูขาย/ผูรับจาง  มูลคา หมายเหตุ

1 001.ซจ.63/15980 20 ตุลาคม 2563 รส1111-0004/64 อซ1111-1388/63 เลขที่ SI2007084282 บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) - 16,082.10-               ณัฐชนัญ

2 001.ซจ.63/16258 28 ตุลาคม 2563 รส1111-0005/64 อซ1111-0975/63 เลขที่ SI2005098848 บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) 1450 ณัฐชนัญ

3 001.ซจ.63/15064 1 ตุลาคม 2563 รส1111-2251/63 อซ1111-1993/63 เลขที่ SI2008103150 บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) 50,141.01 ณัฐชนัญ

4 001.ซจ.63/16288 28 ตุลาคม 2563 รส1111-2247/63 อซ1111-1830/63 เลขที่ 2527 บริษัท เซลสดอทคอม จำกัด - 50,484.74-               ณัฐชนัญ

5 001.ซจ.63/16111 26 ตุลาคม 2563 รส1111-0046/64 อซ1111-1458/63 เลขที่ LJ63080409 บริษัท แอล.เจ. จำกัด - 202,000.00-             จุฑารัตน

6 001.ซจ.63/16124 26 ตุลาคม 2563 รส1111-2281/63 อซ1111-2048/63 เลขที่ 5332465288 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด - 24,600.00-               พัชรนันย

7 001.ซจ.63/16140 26 ตุลาคม 2563 รส1312-0018/64 อช1312-0833/63 เลขที่ 5332510810 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด - 12,305.00-               กรรณตา

8 001.ซจ.63/16036 21 ตุลาคม 2563 รส1312-0463/63 อช1312-0717/63 เลขที่ 5332494887A บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด - 8,400.00-                กรรณตา

9 001.ซจ.63/15925 20 ตุลาคม 2563 รส1111-2283/63 อซ1111-2141/63 เลขที่ 5332445400 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด - 2,224.53-                พัชรนันย

10 001.ซจ.63/15973 20 ตุลาคม 2563 รส1111-2161/63 อช1111-2024/63 เลขที่ 5332349805 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด - 3,900.15-                พัชรนันย

11 001.ซจ.63/15921 20 ตุลาคม 2563 รส1111-2282/63 อซ1111-2035/63 เลขที่ 5332446550A บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด - 17,247.33-               พัชรนันย

12 001.ซจ.63/16193 27 ตุลาคม 2563 รส1111-0088/64 สพด.215/2563 (001) เลขที่ 5332581811A บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด - 2,140.00-                จันทรเพ็ญ

13 001.ซจ.63/16196 27 ตุลาคม 2563 รส1111-0078/64 อซ1111-2126/63 เลขที่ 5332353507 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด - 495,303.00-             กรรณตา

14 001.ซจ.63/16212 27 ตุลาคม 2563 รส1111-0112/64 อซ1111-2016/63 เลขที่ 5332340803 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด - 438,058.00-             กรรณตา

15 001.ซจ.63/16084 26 ตุลาคม 2563 รส1312-0020/64 อซ1312-0307/63 เลขที่ 5332501268 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 2782 กรรณตา

16 001.ซจ.63/16082 26 ตุลาคม 2563 รส1312-0450/63 อซ1312-0320/63 เลขที่ 5332351459 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 3210 กรรณตา

17 001.ซจ.63/16081 26 ตุลาคม 2563 รส1312-0438/63 อซ1312-0454/63 เลขที่ 5332463402A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 11300 กรรณตา

18 001.ซจ.63/16847 8 พฤศจิกายน 2563 รส1111-0143/64 สพด.163/2563(001) เลขที่ 5332665879 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 73872.8 จันทรเพ็ญ

19 001.ซจ.63/16849 8 พฤศจิกายน 2563 รส1111-0147/64 อซ1111-2102/63 เลขที่ 5332676258 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 76237.5 จันทรเพ็ญ

20 001.ซจ.63/16427 30 ตุลาคม 2563 รส1111-0069/64 อซ1111-1936/63 เลขที่ 5332579520 A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 30060 จันทรเพ็ญ

21 001.ซจ.63/16692 4 พฤศจิกายน 2563 รส1111-0039/64 อซ1111-2100/63 เลขที่ 5332531273 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด - 5,243.00-                จันทรเพ็ญ

22 001.ซจ.63/16080 26 ตุลาคม 2563 รส1312-0434/63 อซ1312-0452/63 เลขที่ 5332463404A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด - 8,800.00-                กรรณตา

23 001.ซจ.63/16070 26 ตุลาคม 2563 รส1312-0021/64 อซ1312-0480/63 เลขที่ 5332501258A บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด - 12,000.00-               กรรณตา

24 001.ซจ.63/15010 30-ก.ย.-63 รส1312-0392/63 อซ1312-0256/63 เลขที่ 5332454288 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 4910 กรรณ์ตา

25 001.ซจ.63/16186 27 ตุลาคม 2563 รส1111-0044/64 อซ1111-1259/63 เลขที่ INV1063070132 บริษัท ดับบลิวที่ซี คอมพิวเตอร จำกัด - 221,661.20-             จุฑารัตน

26 001.ซจ.63/15928 20 ตุลาคม 2563 รส1111-2286/63 อซ1111-1088/63 เลขที่ 103680 บริษัท พี อินเตอรเทรด อิควิปเมนท จำกัด - 128,400.00-             พัชรนันย

27 001.ซจ.63/15833 16 ตุลาคม 2563 รส1111-2209/63 อช1111-1761/63 เลขที่ 104103 บริษัท พี อินเตอรเทรด อิควิปเมนท จำกัด - 34,240.00-               พัชรนันย

28 001.ซจ.63/15964 20 ตุลาคม 2563 รส1111-2346/63 อซ1111-1142/63 เลขที่ IV2009010 บริษัท ยูไนเต็ด บีเมค (ไทย) จำกัด - 450,000.00-             พัชรนันย

29 001.ซจ.63/15931 20 ตุลาคม 2563 รส1010-1223/63 อซ1010-0278/63  เลขที่ TAPIV6305005 บริษัท แทพ กรุป (ไทยแลนด)จำกัด - 200,000.00-             ณัฐชนัญ

30 001.ซจ.63/15976 20 ตุลาคม 2563 รส1010-0041/64 อซ1010-0078/63 เลขที่ INV29/09-63 บริษัท เคเอสแอล เอ็กซเพสร จำกัด - 15,000.00-               ณัฐชนัญ



31 001.ซจ.63/15978 20 ตุลาคม 2563 รส1010-0042/64 อซ1010-0109/63 เลขที่ INV26/09-63 บริษัท เคเอสแอล เอ็กซเพสร จำกัด - 15,000.00-               ณัฐชนัญ

32 001.ซจ.63/15930 20 ตุลาคม 2563 รส1010-0043/64 อซ1010-0197/63 เลขที่ INV25/09-63 บริษัท เคเอสแอล เอ็กซเพสร จำกัด - 15,000.00-               ณัฐชนัญ

33 001.ซจ.63/15929 20 ตุลาคม 2563 รส1010-0044/64 อซ04-0022/63 เลขที่ INV27/09-63 บริษัท เคเอสแอล เอ็กซเพสร จำกัด - 15,000.00-               ณัฐชนัญ

34 001.ซจ.63/15981 20 ตุลาคม 2563 รส1010-0045/64 อซ04-0239/63 เลขที่ INV28/09-63 บริษัท เคเอสแอล เอ็กซเพสร จำกัด - 30,000.00-               ณัฐชนัญ

35 001.ซจ.63/16289 28-ต.ค.-63 รส1010-1173/63 อซ04-0239/63 เลขที่ INV29/08-63 บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์เพรส จำกัด 30000 ณัฐชนัญ

36 001.ซจ.63/15959 20 ตุลาคม 2563 รส1010-0049/64 สพด.128/2561 (001)-3 เลขที่ 9900020836 บริษัท ไทยเรนทอะคาร คอรปอเรชั่น จำกัด - 43,120.00-               ณัฐชนัญ

37 001.ซจ.63/15969 20 ตุลาคม 2563 รส1010-0050/64 สพด.145/2561 (001)-3 เลขที่ 9900020837 บริษัท ไทยเรนทอะคาร คอรปอเรชั่น จำกัด - 25,680.00-               ณัฐชนัญ

38 001.ซจ.63/15960 20 ตุลาคม 2563 รส1010-0057/64 สพด.183/2563 (001) เลขที่ 9900020883 บริษัท ไทยเรนทอะคาร คอรปอเรชั่น จำกัด - 229,515.00-             ณัฐชนัญ

เลขที่ 9900020884

เลขที่ 9900020885

39 001.ซจ.63/16257 28 ตุลาคม 2563 รส1010-0079/64 ส.107-2559-4 เลขที่ 9900020893 บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - 34,989.00-               ณัฐชนัญ

40 001.ซจ.63/16736 5 พฤศจิกายน 2563 รส1010-0048/64 สพด.129/2561(001)-3 เลขที่ 9900020833 บริษัท ไทยเรนทอะคาร คอรปอเรชั่น จำกัด - 12,840.00-               ณัฐชนัญ

41 001.ซจ.63/16735 5 พฤศจิกายน 2563 รส1010-0047/64 สพด.130/2561(001)-3 เลขที่ 9900020834 บริษัท ไทยเรนทอะคาร คอรปอเรชั่น จำกัด - 24,824.00-               ณัฐชนัญ

42 001.ซจ.63/16284 28-ต.ค.-63 รส1010-0064/64 สพด.150/2563 (001) เลขที่ 9900019903 บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 147446 ณัฐชนัญ

เลขที่ 9900020815

เลขที่ 9900020816

เลขที่ 9900020817

43 001.ซจ.63/16234 28-ต.ค.-63 รส1010-0078/64 ส.107-2559-4 เลขที่ 9900020892 บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 34989 ณัฐชนัญ

44 001.ซจ.63/16267 28-ต.ค.-63 รส1010-0077/64 ส.107-2559-4 เลขที่ 9900020891 บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 34989 ณัฐชนัญ

45 001.ซจ.63/16268 28-ต.ค.-63 รส1010-0076/64 ส.107-2559-4 เลขที่ 9900020890 บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 34989 ณัฐชนัญ

46 001.ซจ.63/16261 28-ต.ค.-63 รส1010-0075/64 ส.107-2559-4 เลขที่ 9900020889 บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 27713 ณัฐชนัญ

47 001.ซจ.63/16266 28-ต.ค.-63 รส1010-0074/64 ส.107-2559-4 เลขที่ 9900020888 บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 27713 ณัฐชนัญ

48 001.ซจ.63/16185 27 ตุลาคม 2563 รส1111-2367/63 อซ1111-2087/63 เลขที่ INV6309030 บริษัท แท็บซอฟต จำกัด - 73,594.60-               จุฑารัตน

49 001.ซจ.63/16125 26 ตุลาคม 2563 รส1312-0013/64 อช1312-0816/63 เลขที่ 20091878 บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด(มหาชน) - 5,885.00-                กรรณตา

50 001.ซจ.63/16132 26 ตุลาคม 2563 รส1312-0456/63 อช1312-0026/63 เลขที่ 20091611 บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด(มหาชน) - 2,996.00-                กรรณตา

51 001.ซจ.63/16133 26 ตุลาคม 2563 รส1312-0011/64 อช1312-0809/63 เลขที่ 20091880 บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด(มหาชน) - 2,996.00-                กรรณตา

52 001.ซจ.63/16134 26 ตุลาคม 2563 รส1312-0008/64 อช1312-0831/63 เลขที่ 20091879 บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด(มหาชน) - 2,996.00-                กรรณตา

53 001.ซจ.63/15013 30-ก.ย.-63 รส1312-0388/63 อซ1312-0439/63 เลขที่ 20091118 บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) 23210 กรรณ์ตา

54 001.ซจ.63/16130 26-ต.ค.-63 รส1312-0012/64 อช1312-0859/63 เลขที่ 20091875 บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด 20000 กรรณ์ตา

55 001.ซจ.63/15849 16 ตุลาคม 2563 รส1111-2394/63 อซ1111-1998/63 เลขที่ 2060000757 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - 283,500.00-             กรรณตา

56 001.ซจ.63/16137 26 ตุลาคม 2563 รส1111-2386/63 อซ1111-1433/63 เลขที่ SJM20-3721 บริษัท แอบบอต เมดิคัล(ประเทศไทย) จำกัด - 29,000.00-               กรรณตา

57 001.ซจ.63/16135 26 ตุลาคม 2563 รส1111-2385/63 อซ1111-2236/63 เลขที่ SJM20-3857 บริษัท แอบบอต เมดิคัล(ประเทศไทย) จำกัด - 29,000.00-               กรรณตา

58 001.ซจ.63/16083 26 ตุลาคม 2563 รส1312-0004/64 อซ1312-0339/63 เลขที่ SJM20-3560 บริษัท แอบบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด - 243,500.00-             กรรณตา

59 001.ซจ.63/16042 21 ตุลาคม 2563 รส1312-0022/64 อช1312-0934/63 เลขที่ 1166172626 บริษัท ซิลลิค ฟารมา จำกัด - 19,500.00-               กรรณตา



60 001.ซจ.63/16191 27 ตุลาคม 2563 รส1111-0040/64 อซ1111-0887/63 เลขที่ 1166210370 บริษัท ซิลลิค ฟารมา จำกัด - 29,750.00-               จันทรเพ็ญ

61 001.ซจ.63/16515 2 พฤศจิกายน 2563 รส1111-0038/64 อซ1111-2148/63 เลขที่ 1166207591 บริษัท ซิลลิค ฟารมา จำกัด 46224 จันทรเพ็ญ

62 001.ซจ.63/16826 6 พฤศจิกายน 2563 รส1111-0205/64 สพด.232/2562 (001) เลขที่ 1166085978 บริษัท ซิลลิค ฟารมา จำกัด - 17,075.00-               จันทรเพ็ญ

63 001.ซจ.63/16029 21 ตุลาคม 2563 รส1312-0038/64 อช1312-0929/63 เลขที่ 5159475304 บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค(ประเทศไทย) จำกัด - 9,630.00-                กรรณตา

64 001.ซจ.63/16138 26 ตุลาคม 2563 รส1111-2390/63 อซ1111-2130/63 เลขที่ 5448073469 บริษัท ดีทแฮลมเคลเลอร โลจิสติกส จำกัด - 7,490.00-                กรรณตา

65 001.ซจ.63/16026 21 ตุลาคม 2563 รส1111-2397/63 อซ1111-1911/63 เลขที่ 5448071922 บริษัท ดีทแฮลมเคลเลอร โลจิสติกส จำกัด - 21,667.50-               กรรณตา

66 001.ซจ.63/16037 21 ตุลาคม 2563 รส1111-2351/63 อซ1111-1971/63 เลขที่ NV6309/0874 บริษัท ยูโนเวท เน็ตเวิรค จำกัด - 19,620.00-               กรรณตา

67 001.ซจ.63/16039 21 ตุลาคม 2563 รส1111-2401/63 อซ1111-1682/63 เลขที่ IV6332634 หางหุนสวนจำกัดภิญโญฟารมาซี - 5,000.00-                กรรณตา

68 001.ซจ.63/16127 26 ตุลาคม 2563 รส1111-2350/63 อซ1111-2168/63 เลขที่ 4042061 บริษัท เอ็ดวารดส ไลฟไซเอ็นซ (ประเทศไทย)จำกัด - 3,600.00-                กรรณตา

69 001.ซจ.63/16209 27 ตุลาคม 2563 รส1111-2198/63 อซ1111-1234/63 เลขที่ IV20080128 บริษัท เทคนิคอล วิน กรุป จำกัด - 300,000.00-             กาญจนา

70 001.ซจ.63/16294 28 ตุลาคม 2563 รส1111-2222/63 อซ1111-1037/63 เลขที่ 6309299 บริษัท อัพไรท ซิมมูเลชั่น จำกัด - 119,200.00-             กาญจนา

71 001.ซจ.63/16116 26 ตุลาคม 2563 รส1111-0033/64 อซ1111-1672/63 เลขที่ IV6308-193 บริษัท เวิลดไวด เทรด ไทย จำกัด - 139,100.00-             จุฑารัตน

72 001.ซจ.63/16213 27 ตุลาคม 2563 รส1111-0091/64 อซ1111-1657/63 เลขที่ 792004469 บริษัท เมทเลอร-โทเลโด(ประเทศไทย) จำกัด - 90,950.00-               กาญจนา

73 001.ซจ.63/15947 20 ตุลาคม 2563 รส1010-1247/63 อซ1010-0297/63 เลขที่ 6303905 บริษัท บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จำกัด - 7,490.00-                พัชรนันย

74 001.ซจ.63/16682 4 พฤศจิกายน 2563 รส1111-0139/64 อซ1111-1756/63 เลขที่ 6303949 บริษัท บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จำกัด - 400,000.00-             พัชรนันย

75 001.ซจ.63/15917 20 ตุลาคม 2563 รส1010-1246/63 อซ1010-0045/63 เลขที่ INV20050021 บริษัท เวเลอร เฮลธ จำกัด - 87,500.00-               พัชรนันย

76 001.ซจ.63/16426 30 ตุลาคม 2563 รส1010-1246/63 อซ1010-0045/63 เลขที่ INV20050021 บริษัท เวเลอร เฮลธ จำกัด 87500 จันทรเพ็ญ

77 001.ซจ.63/15946 20 ตุลาคม 2563 รส1111-2379/63 อซ1111-1999/63 เลขที่ SP6309-0036 บริษัท สเปซเมด จำกัด - 15,515.00-               พัชรนันย

78 001.ซจ.63/15924 20 ตุลาคม 2563 รส1111-2167/63 อซ1111-1869/63 เลขที่ INV2020-0209 บริษัท ยู อาร ไซเอนทิฟค จำกัด - 50,316.75-               พัชรนันย

79 001.ซจ.63/15831 16 ตุลาคม 2563 รส1111-2154/63 อซ1111-1899/63 เลขที่ 63080788 หางหุนสวนจำกัด วอรด เมดิก - 66,554.00-               พัชรนันย

80 001.ซจ.63/15918 20 ตุลาคม 2563 รส1111-2158/63 อช1111-1848/63 เลขที่ 1406320 บริษัท เมดิทอป จำกัด - 16,050.00-               พัชรนันย

81 001.ซจ.63/15972 20 ตุลาคม 2563 รส1111-0070/64 อช1111-2137/63 เลขที่ 121968 บริษัท โซวิค จำกัด - 13,500.00-               พัชรนันย

82 001.ซจ.63/15971 20 ตุลาคม 2563 รส1111-2194/63 อช1111-1792/63 เลขที่ 121266 บริษัท โซวิค จำกัด - 32,000.00-               พัชรนันย

83 001.ซจ.63/15945 20 ตุลาคม 2563 รส1111-2378/63 อซ1111-1838/63 เลขที่ 20092616 บริษัท  เนฟโฟร แคร (ประเทศไทย)จำกัด - 5,500.00-                พัชรนันย

84 001.ซจ.63/15923 20 ตุลาคม 2563 รส1111-2164/63 อซ1111-0369/63 เลขที่ 20392 บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส (ประเทศไทย)จำกัด - 371,397.00-             พัชรนันย

85 001.ซจ.63/16194 27 ตุลาคม 2563 รส1111-0042/64 อซ1111-0042/64 เลขที่ I63100056 หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส - 18,250.00-               จันทรเพ็ญ

86 001.ซจ.63/16648 3 พฤศจิกายน 2563 รส1111-0067/64 อซ1111-1895/63 เลขที่ I63100353 หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส - 1,350.00-                จันทรเพ็ญ

87 001.ซจ.63/16652 3 พฤศจิกายน 2563 รส1111-0066/64 อซ1111-0343/63 เลขที่ I63100352 หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส - 17,100.00-               จันทรเพ็ญ

88 001.ซจ.63/16183 27 ตุลาคม 2563 รส1111-0086/64 อซ1111-2032/63 เลขที่ 120100306 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด - 110,000.00-             จันทรเพ็ญ

89 001.ซจ.63/16192 27 ตุลาคม 2563 รส1111-2260/63 สพด.179/2563 (001) เลขที่ I2009035 บริษัท เมด-วัน จำกัด - 245,030.00-             จันทรเพ็ญ

90 001.ซจ.63/16187 27 ตุลาคม 2563 รส1111-0012/64 อซ1111-2069/63 เลขที่ IV6309/211 บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟค มารเก็ตติ้ง จำกัด - 19,260.00-               จันทรเพ็ญ

91 001.ซจ.63/16195 27 ตุลาคม 2563 รส1111-0064/64 อซ1111-0335/63 เลขที่ EOS200700125 บริษัท อีออส ไซเอนทิฟค จำกัด - 30,495.00-               จันทรเพ็ญ

92 001.ซจ.63/16136 26 ตุลาคม 2563 รส1111-0087/64 อซ100-0001/63 เลขที่IVZ6310-123 บริษัท ซี เมดิค จำกัด - 113,375.00-             จันทรเพ็ญ



93 001.ซจ.63/16211 27 ตุลาคม 2563 รส1111-0077/64 อซ1111-1997/63 เลขที่ 63002660 บริษัท อินเตอรฟารมาแคร จำกัด - 495,500.00-             กรรณตา

94 001.ซจ.63/16295 28 ตุลาคม 2563 รส1111-2380/63 สพด.162/2563 (001) เลขที่ IVQ6309001 บริษัท ควอนตัม คอมพิวติ้ง จำกัด - 3,980,000.00-           ณัฐชนัญ

95 001.ซจ.63/16249 28 ตุลาคม 2563 รส1111-2246/63 สพด.191/2563 (001) เลขที่ 045/2563 บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จำกัด - 29,850,000.00-         ณัฐชนัญ

96 001.ซจ.63/16110 26 ตุลาคม 2563 รส1010-1207/63 สพด.91/2563 (001) เลขที่ 051/2563 บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จำกัด - 5,960,000.00-           จุฑารัตน

97 001.ซจ.63/16286 28 ตุลาคม 2563 รส1010-0031/64 สพด.77/2563 (001) เลขที่ 10384 เล่มที่ 208 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอรวิส จำกัด - 1,634,000.00-           ณัฐชนัญ

98 001.ซจ.63/16290 28 ตุลาคม 2563 รส1010-1089/63 อซ1010-0160/63 เลขที่ 25630713 บริษัท รักษาความปลอดภัย แพคส อารมี่ การด จำกัด 81996.24 ณัฐชนัญ

99 001.ซจ.63/16298 28 ตุลาคม 2563 รส1010-1148/63 อซ1010-0257/63 เลขที่ INV63-0025 บริษัท พีบี คลีนนิ่ง เซอรวิส ซัพพลาย จำกัด 16692 ธิตินี

100 001.ซจ.63/16279 28-ต.ค.-63 รส1010-1235/63 อซ1010-0301/63 เลขที่ INV63-0029 บริษัท พีบี คลีนนิ่ง เซอร์วิส ซัพพลาย จำกัด 28890 ธิตินี

101 001.ซจ.63/16262 28 ตุลาคม 2563 รส1010-0106/64 อซ1010-0204/63 เลขที่ RE 63030 บริษัท อาลาแม็กซ จำกัด 55000 จุฑารัตน

102 001.ซจ.63/15987 20-ต.ค.-63 รส1010-0037/64 อซ1010-0293/63 เลขที่ IN630035 บริษัท อาลาแม็กซ์ จำกัด 200000 จุฑารัตน์

103 001.ซจ.63/16850 8 พฤศจิกายน 2563 รส1111-0119/64 อซ1111-0993/63 เลขที่ IV6310-00347 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จำกัด 1765.5 จันทรเพ็ญ

104 001.ซจ.63/16503 2 พฤศจิกายน 2563 รส1111-2366/63 อซ1111-2266/63 เลขที่ IV6309-00785 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จำกัด - 8,517.20-                จันทรเพ็ญ

105 001.ซจ.63/16643 3 พฤศจิกายน 2563 รส1010-0066/64 สพด.134/2563(001) เลขที่ IV6310-00004 บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ จำกัด 1235000 จันทรเพ็ญ

106 001.ซจ.63/16639 3 พฤศจิกายน 2563 รส1010-0036/64 สพด.135/2563(001)
เลขที่ 320707401337 , 320707401338 , 

302807400311
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด 1312500 จันทรเพ็ญ

107 001.ซจ.63/16638 3 พฤศจิกายน 2563 รส1010-0021/64 อซ1010-0346/63 เลขที่ 2009005  บริษัท เพรสซิเดนทโกลบอลเมดิคอล จำกัด 3000 จันทรเพ็ญ

108 001.ซจ.63/16079 26 ตุลาคม 2563 รส1312-0413/63 อซ1312-0396/63 เลขที่ 5159465567 บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จำกัด - 24,500.00-               กรรณตา

109 001.ซจ.63/16260 28 ตุลาคม 2563 รส1111-0025/64 อซ1111-1976/63 เลขที่ IN201260 บริษัท ทรานสเมดิค (ประเทศไทย) จำกัด - 76,000.00-               กรรณตา

110 001.ซจ.63/16681 4 พฤศจิกายน 2563 รส1111-0108/64 อซ1111-1951/63 เลขที่ 2600 M บริษัท จำเริญแพทยภัณฑ จำกัด - 11,750.00-               พัชรนันย

111 001.ซจ.63/16635 3 พฤศจิกายน 2563 รส1111-0031/64 อซ1111-2095/63 เล่มที่ 6351 เลขที่ 2510 M บริษัท จำเริญแพทยภัณฑ จำกัด - 19,250.00-               จันทรเพ็ญ

112 001.ซจ.63/16397 29 ตุลาคม 2563 รส1111-0028/64 อซ1111-1760/63 เล่มที่ 6351 เลขที่ 2509 M บริษัท จำเริญแพทยภัณฑ จำกัด 25000 จันทรเพ็ญ

113 001.ซจ.63/16428 30 ตุลาคม 2563 รส1111-0029/64 อซ1111-0678/63 เล่มที่ 6351 เลขที่ 2508 M บริษัท จำเริญแพทยภัณฑ จำกัด 15300 จันทรเพ็ญ

114 001.ซจ.63/16750 5 พฤศจิกายน 2563 รส1010-0129/64 อซ1010-0122/63 เลขที่ SVI-20/00241 บริษัท เกตซ เฮลทแคร (ประเทศไทย) จำกัด - 21,875.00-               พัชรนันย

115 001.ซจ.63/16767 5 พฤศจิกายน 2563 รส1111-2343/63 อซ1111-1658/63 เลขที่ IV 63891 บริษัท ไทย-นีโอ ไบโอเทค จำกัด - 44,298.00-               พัชรนันย

116 001.ซจ.63/16751 5 พฤศจิกายน 2563 รส1111-2344/63 อซ1111-1732/63 เลขที่ IV 63892 บริษัท ไทย-นีโอ ไบโอเทค จำกัด - 37,771.00-               พัชรนันย

117 001.ซจ.63/16687 4 พฤศจิกายน 2563 รส1111-0079/64 อซ1111-1784/63 เลขที่ ORV6308108 บริษัท เซอรไคลฟ จำกัด - 4,500.00-                พัชรนันย

118 001.ซจ.63/16758 5 พฤศจิกายน 2563 รส1010-0082/64 อซ1010-0185/63 เลขที่ ORV6308158 บริษัท เซอรไคลฟ จำกัด - 53,499.99-               พัชรนันย

119 001.ซจ.63/16688 4 พฤศจิกายน 2563 รส1111-0085/64 อซ1111-1836/63 เลขที่ TRI-PSI-20-10037 บริษัท อารไอ เทคโนโลยี่ส จำกัด - 52,216.00-               พัชรนันย

120 001.ซจ.63/16732 5 พฤศจิกายน 2563 รส1010-0120/64 อซ1010-0337/63 เลขที่ 005 เล่มที่ 002/2020 บริษัท ทีมไทยทัวร จำกัด - 7,200.00-                ณัฐชนัญ

121 001.ซจ.63/16291 28-ต.ค.-63 รส1010-1239/63 อซ1010-0318/63 เล่มที่ 003/2020 เลขที่ 024 บริษัท ทีมไทยทัวร์ จำกัด 3600 จุฑารัตน์

122 001.ซจ.63/16200 27-ต.ค.-63 รส1010-0108/64 อซ1010-0338/63 เลขที่ 006 เล่มที่ 002/2020 บริษัท ทีมไทยทัวร์ จำกัด 7200 ณัฐชนัญ

123 001.ซจ.63/16394 29 ตุลาคม 2563 รส1010-1124/63 สพด.20/2563(001) เลขที่ IV20-09/008 บริษัท แอซเซ็ท แมเนจเมนท ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด - 205,065.00-             จันทรเพ็ญ

124 001.ซจ.63/16641 3 พฤศจิกายน 2563 รส1010-1227/63 สพด.82/2563(001) เลขที่ 36090063 บริษัท ซีเมนส เฮลทแคร จำกัด - 2,030,500.00-           จันทรเพ็ญ



125 001.ซจ.63/16640 3 พฤศจิกายน 2563 รส1010-0017/64 สพด.80/2563(001) เลขที่ 944965987 บริษัท ฟลิปส (ประเทศไทย) จำกัด - 370,125.00-             จันทรเพ็ญ

126 001.ซจ.63/16738 5 พฤศจิกายน 2563 รส1010-0094/64 อซ.04-0225/63 เลขที่ IV-20201000002 บริษัท เดอะเรียลวัน จำกัด - 79,993.20-               ณัฐชนัญ

127 001.ซจ.63/16768 5 พฤศจิกายน 2563 รส1111-2288/63 สพด.75/2563 (001) เลขที่ IV1VL6300084 บริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จำกัด - 718,100.00-             ณัฐชนัญ

128 001.ซจ.63/16734 5 พฤศจิกายน 2563 รส1111-2371/63 อซ1111-2093/63 เลขที่ 001390 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) - 13,290.00-               ณัฐชนัญ

129 001.ซจ.63/16380 29 ตุลาคม 2563 รส1111-0008/64 อซ1111-2088/63 เลขที่ 6300099 หางหุนสวนจำกัด โชควิวัฒน เทรดดิ้ง - 16,200.00-               ธิตินี

130 001.ซจ.63/16683 4 พฤศจิกายน 2563 รส1111-0126/64 อซ1111-0867/63 เลขที่ INV20100001 บริษัท พัชร ซินดิเคท จำกัด - 32,000.00-               พัชรนันย

131 001.ซจ.63/16743 5 พฤศจิกายน 2563 รส1111-0149/64 อซ1111-1759/63 เลขที่ IV6310045 บริษัท ฟเออร คอรเปอรเรชั่น จำกัด - 450,000.00-             พัชรนันย

132 001.ซจ.63/16634 3 พฤศจิกายน 2563 รส1111-0056/64 อซ1111-2014/63 เลขที่ I.6309/0480 บริษัท ทันตสยาม จำกัด - 100,000.00-             ธิตินี

133 001.ซจ.63/16550 2 พฤศจิกายน 2563 รส1010-0134/64 สพด.4/2563 (001) เลขที่ I 6305003 บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด 940000 ณัฐชนัญ

134 001.ซจ.63/14528 23/09/2563 รส1111-2187/63 อซ1111-0311/63 เลขที่ IV20080138 บริษัท ที.เจ.แอนนิมัล เฮลท์ จำกัด 15,360.00 กรรณ์ตา

135 001.ซจ.63/14660 26/09/2563 รส1111-2134/63 อซ1111-1782/63 เลขที่ IN420003004 บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด 1,840,000.00 กรรณ์ตา

136 001.ซจ.63/15628 12 ตุลาคม 2563 รส1010-0019/64 สพด.94/2563(001) เลขที่ 12009055 บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด 323,000.00 จันทร์เพ็ญ

137 001.ซจ.63/16283 28-ต.ค.-63 รส1010-1245/63 สพด.85/2563 (001) เลขที่ BL2020090156 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีสไนติงเกล เฮลท์แคร์ 82000 จุฑารัตน์

138 001.ซจ.63/16264 28-ต.ค.-63 รส1010-1244/63 สพด.85/2563 (001) เลขที่ BL2020080138 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีสไนติงเกล เฮลท์แคร์ 82000 จุฑารัตน์

139 001.ซจ.63/16275 28-ต.ค.-63 รส1010-0069/64 อซ.04-0009/63 เลขที่ 09/63/ 3635 บริษัท เพอร์เฟคเคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 33176.69 จุฑารัตน์

140 001.ซจ.63/15984 20-ต.ค.-63 รส1010-1198/63 สพด.53/2563 (001)-1 เลขที่ PST062278 บริษัท พี.เอส.ที.โฮมเซอร์วิส จำกัด 212500 จุฑารัตน์

141 001.ซจ.63/15994 20-ต.ค.-63 รส1010-1199/63 สพด.53/2563 (001)-1 เลขที่ PST062300 บริษัท พี.เอส.ที.โฮมเซอร์วิส จำกัด 212500 จุฑารัตน์

142 001.ซจ.63/15914 19-ต.ค.-63 รส1010-0035/64 อซ.04-0060/63 เลขที่ 30092563 นาย ปรินทร์ วิวัตน์พนชาติ 71400 จุฑารัตน์

143 001.ซจ.63/16118 26-ต.ค.-63 รส1111-2242/63 อซ1111-1729/63 เล่มที่ 011-63 เลขที่ 07-003 บริษัท เสรีไทย 99 ก่อสร้าง จำกัด 39247.6 จุฑารัตน์

144 001.ซจ.63/16109 26-ต.ค.-63 รส1010-0932/63 อซ1010-0255/63 เลขที่ 0421 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรัช ออร์ซิเดย์ ฟาร์ม 35000 จุฑารัตน์

145 001.ซจ.63/15990 20-ต.ค.-63 รส1111-0047/64 อซ1111-1805/63 เลขที่ 2009048 อีทีซี ไอเดีย กรุ๊ป 81106 จุฑารัตน์

146 001.ซจ.63/15985 20-ต.ค.-63 รส1111-0032/64 อซ1111-1684/63 เลขที่ SI02007-0469 บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด 224700 จุฑารัตน์

147 001.ซจ.63/15955 20-ต.ค.-63 รส1010-1188/63 สพด.147/2563 (001) เลขที่ IV6307-032 บริษัท แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดรี้ จำกัด 750093.19 จุฑารัตน์

148 001.ซจ.63/15926 20-ต.ค.-63 รส1010-0067/64 สพด.147/2563 (001) เลขที่ IV6309-011 บริษัท แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดรี้ จำกัด 1116967.69 จุฑารัตน์

รส1010-0068/64

149 001.ซจ.63/15970 20-ต.ค.-63 รส1010-1213/63 อซ1010-0165/63 REP20-00541 บริษัท โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด 4235.68 ไพรินทร์

150 001.ซจ.63/16263 28-ต.ค.-63 รส1010-1253/63 อซ04-0024/63 เลขที่ 131 เล่มที่ 003 บริษัท เฮลท์ แคร์ เทคโนโลยี่ จำกัด 16157 ณัฐชนัญ

151 001.ซจ.63/16274 28-ต.ค.-63 รส1010-1142/63 สพด.22/2562 (001)-2 เลขที่ IV00108/63 บริษัท เซเว่นธ์ เช้นส์ อินเตอร์เทรดจำกัด 1010306 ณัฐชนัญ

152 001.ซจ.63/16265 28-ต.ค.-63 รส1010-0080/64 สพด.22/2562 (001)-2 เลขที่ IV00117/63 บริษัท เซเว่นธ์ เช้นส์ อินเตอร์เทรดจำกัด 1010306 ณัฐชนัญ

153 001.ซจ.63/16292 28-ต.ค.-63 รส1010-0081/64 สพด.158/2563 (001) เลขที่ IV00118/63 บริษัท เซเว่นธ์ เช้นส์ อินเตอร์เทรดจำกัด 333333.33 ณัฐชนัญ

154 001.ซจ.63/16207 27-ต.ค.-63 รส1010-0095/64 อซ1010-0216/63 เลขที่ 63090382 บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด 3745 ณัฐชนัญ

155 001.ซจ.63/16025 21-ต.ค.-63 รส1312-0026/64 อช1312-0745/63 เลขที่ IV6309206 บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จำกัด 12300 กรรณ์ตา

156 001.ซจ.63/16033 21-ต.ค.-63 รส1312-0027/64 อช1312-0729/63 เลขที่ IV6309205 บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จำกัด 12250 กรรณ์ตา

157 001.ซจ.63/15916 20-ต.ค.-63 รส1111-2348/63 อช1111-2193/63 เลขที่ 3624.0963 บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด 13888.6 กรรณ์ตา



158 001.ซจ.63/16027 21-ต.ค.-63 รส1111-2387/63 อช1111-1758/63 เลขที่ 13761 บริษัท ยูไนเทค ซายน์ จำกัด 39309.66 กรรณ์ตา

159 001.ซจ.63/16032 21-ต.ค.-63 รส1111-0002/64 อซ1111-1979/63 A200902455 บริษัท แอร์ ลิควิค (ประเทศไทย) จำกัด 471870 กรรณ์ตา

160 001.ซจ.63/16034 21-ต.ค.-63 รส1111-2393/63 อซ1111-2054/63 เลขที่ 1200905817 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 31886 กรรณ์ตา

161 001.ซจ.63/16031 21-ต.ค.-63 รส1111-2377/63 อซ1111-2033/63 IV20093039 บริษัท ด็อกเตอร์นก ดิสทริบิวชั่น จำกัด 31500 กรรณ์ตา

162 001.ซจ.63/15713 14-ต.ค.-63 รส1111-2225/63 อซ1111-0465/63 IV6303017 บริษัท โมเลคคิวลาร์ดีเอ็กซ์ จำกัด 231,120 กาญจนาภา


