
จ่ายเช็คทุกวนัที ่5-25 ของทุกเดือน เวลา 13:00 น. - 15:00 น. (วนัเวลาราชการ)
โปรดเตรียมเอกสารในการรับเช็ค ดงันี ้
1. หนังสือมอบอ านาจจากบริษัท/ห้าง/ร้าน พร้อมอากรแสตมป์ (ระบุวนัตามปีงบประมาณ อากร 
แสตมป์ 10 บาท/คร้ัง,30 บาท/ปี) 
2. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท/บริษัท/ห้าง/ร้าน 
3. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
4. ใบเสร็จรับเงนิ (ต้นฉบบั) 
 

             

 

บริษัท เลขทีบ่ิล/เลขที่ใบส่ง
ของ 

จ ำนวนเงนิ วันที ่ เช็คเลขที ่

บริษัท เจ เอส วิช่ัน  จ ากัด  100285355 2,953.20 4 กุมภาพันธ์ 2564 10118001 
บริษัท ชาญเภสัช จ ากัด  IV2101200012 2,611.50 26 มกราคม 2564 10117991 
บริษัท ชาญเภสัช จ ากัด  IV2101270007 5,965.25 1 กุมภาพันธ์ 2564 10117993 

บริษัท ชาญเภสัช จ ากัด  IV2101200011 174.00 9 กุมภาพันธ์ 2564 10118005 
บริษัท ชาญเภสัช จ ากัด  IV2101270006 93.00 9 กุมภาพันธ์ 2564 10118005 

บริษัท ชาญเภสัช จ ากัด IV2101270007 2,847.00 9 กุมภาพันธ์ 2564 10118004 
บริษัท ชาญเภสัช จ ากัด  IV2102100015 798.50 22 กุมภาพันธ์ 2564 10118008 
บริษัท ชาญเภสัช จ ากัด  IV2102100016 799.00 22 กุมภาพันธ์ 2564 10118009 
บริษัท ชาญเภสัช จ ากัด IV2102100014 5,576.00 22 กุมภาพันธ์ 2564 10118009 
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 1166858529 5,264.40 9 กุมภาพันธ์ 2564 10118003 

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 1166862924 6,420.00 9 กุมภาพันธ์ 2564 10118003 
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 1166870721 5,392.80 9 กุมภาพันธ์ 2564 10118002 

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 1166909425 5,392.80 22 กุมภาพันธ์ 2564 10118006 
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 1166912143 12,840.00 22 กุมภาพันธ์ 2564 10118011 

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 1166913289 31,779.00 22 กุมภาพันธ์ 2564 10118012 
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 5332963278 7,908.12 18 มกราคม 2564 10117989 
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 5333089153 4,879.20 3 กุมภาพันธ์ 2564 10117998 

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 5333371298 1,605.00 22 กุมภาพันธ์ 2564 10118007 
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 5333150470 5,691.33 22 กุมภาพันธ์ 2564 10118010 

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด UG94067892 96,598.53 12 ตุลาคม 2563 10117962 
หสม.พรเีมด ฟาร์มา IN631100015 1,016.00 21 ธันวาคม 2563 10117979 

บริษัท เมดิทอป จ ากัด  1416614 3,600.00 1 กุมภาพันธ์ 2564 10117995 
บริษัท เยเนอรลั ฮอสปิตลั โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 20IN08101023 3,500.00 18 พฤศจิกายน 2563 10117969 

บริษัท รักษ์สุข จ ากัด OCT6401000627 3,006.50 3 กุมภาพันธ์ 2564 10117996 
บริษัท รักษ์สุข จ ากัด OCT6402000027 735.00 3 กุมภาพันธ์ 2564 10117996 

บริษัท สยามฟาร์มาซตูิคอล จ ากดั 1201004416 23,112.00 18 พฤศจิกายน 2563 10117970 
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