
ล า 
ดับที่

เลขโครงการ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ / จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

วันที่

1 631214359467 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 20,148.10    เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ห070/2564 25/12/2563

2 631114112185
จ้างเหมาท าความมสะอาดบา้นพกั
เจ้าหน้าที่ 24,000.00    เฉพาะเจาะจง สงกรานต์  มะศิริยานันท์ สงกรานต์  มะศิริยานันท์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 05/2564 2/10/2563

3 640114432021
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 4 
รายการ 6,580.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 221/2564 19/1/2564

4 630114252547
ซ้ือเคร่ืองควบคุมการใหส้ารน้ าทาง
หลอดเลือดด าแบบใช้กระบอกฉีดยา 60,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 178/2563 20/1/2563

5 640114421882
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัวจ านวน 4 
รายการ 11,360.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 221/2564 15/1/2564

6 640114417114 ซ้ือวสัดุประปาจ านวน 2 รายการ 7,640.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 220/2564 19/1/2564
7 640114334090 ซ้ือเคร่ืองวดั Co ในผู้สูบบหุร่ี 80,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น พ ีเอ็นจิเนียร่ิง ร้าน เอ็น พ ีเอ็นจิเนียร่ิง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 211/2564 22/1/2564

8 640114398323 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 2 รายการ 1,580.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท029/2564 15/1/2564

9 640114386176
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 
รายการ 460.00        เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 215/2564 20/1/2564

 ประจ าเดือน  มกราคม 2564 แบบ  สขร.1
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลขุนตาล

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564



10 640114364076

ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) 21,800.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 215/2564 20/1/2564

11 640114164574 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 6 รายการ 5,140.00      เฉพาะเจาะจง เชียงรายเคร่ืองมือแพทย์ เชียงรายเคร่ืองมือแพทย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 184/2564 13/1/2564

12 640114359697
ซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟา้
หวัใจ 7,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เวลิด์เมดอีควปิ
เม้นท ์จ ากัด

บริษทั เวลิด์เมดอีควปิ
เม้นท ์จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 214/2564 20/1/2564

13 631214155007 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 16,692.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย069/2564 14/12/2563

14 640114321962 จ้างเหมาปรับปรุงหอ้งแยกโรค 18,600.00    เฉพาะเจาะจง ขุนตาลอลูมิเนียม ขุนตาลอลูมิเนียม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 210/2564 14/1/2564
15 640114243707 จ้างซ่อมบ ารุงรักษากล้องจุลทรรศน์ 7,000.00      เฉพาะเจาะจง ศุภชัย การแพทย์ ศุภชัย การแพทย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 736/2563 30/9/2563
16 640114317606 ซ้ือน้ าด่ืม 600 ซีซี 4,066.00      เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมสตาร์ไบรท์ น้ าด่ืมสตาร์ไบรท์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 209/2564 13/1/2564

17 631201008897

ซ้ือเคร่ืองติดตามการท างานของหวัใจ
และสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก 
โรงพยาบาลขุนตาล ต าบลยางฮอม 
อ าเภอขุนตาล จังหวดัเชียงราย 1 
เคร่ือง 147,000.00   เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล 
ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล 
ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ขต 3/2564 23/12/2563

18 640114310739
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 10 รายการ 37,464.40    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L055/2564 11/1/2564

19 640114308098
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 7 รายการ 5,147.50      เฉพาะเจาะจง

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L029/2564 8/1/2564

20 640114307916 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 5,900.00      เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 208/2564 13/1/2564

21 640114301248
ซ้ือแบตเตอร่ีส าหรับเคร่ือง AED 
CARDIAID พร้อมแผ่น PADDLES 14,500.00    เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 207/2564 13/1/2564



22 640114296420
ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 2 
รายการ 6,180.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 206/2564 13/1/2564

23 640114289392 ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 18 รายการ 14,434.00    เฉพาะเจาะจง เงินไหลมาคอนกรีต เงินไหลมาคอนกรีต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 204/2564 13/10/2564

24 640114287644 จ้างเหมาขุดบอ่ขยะ ขนาด 8x20 เมตร 12,000.00    เฉพาะเจาะจง มานิตย์  เรือนสิทธิ์ มานิตย์  เรือนสิทธิ์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 205/2564 13/1/2564

25 631201008881

ซ้ือเคร่ืองใหค้วามอบอุ่นและช่วยชีวติ
ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลขุนตาล 
ต าบลยางฮอม อ าเภอขุนตาล จังหวดั
เชียงราย 195,000.00   เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล 
ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล 
ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ขต 2/2564 23/12/2563

26 640114264721
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 4 
รายการ 9,490.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 195/2564 13/1/2564

27 640114251178
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผา
ท าลาย 10,989.00    เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.เรือง
โรจน์สระบรีุ

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.เรือง
โรจน์สระบรีุ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 653/2563 2/7/2563

28 640114236555
จ้างเหมาเก็บขนและก าจัดขยะมูล
ฝอยติดเชื้อ 125,400.00   เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 735/2563 1/10/2563

29 640114235732
จ้างเหมาเปล่ียนอุปกรณ์ส าหรับ
ปรับปรุงหอ้งแยกโรค 15,301.00    เฉพาะเจาะจง เอ็มอ.ีลานนา เซอร์วสิ เอ็มอ.ีลานนา เซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 192/2564 5/1/2564

30 631214188069 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 2,950.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ากัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย012/2564 2/10/2563

31 640114219340 จ้างซ่อมยานพาหนะ 5,900.00      เฉพาะเจาะจง วชัระยนต์ วชัระยนต์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 191/2564 12/1/2564

32 640114215244 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน 3 รายการ34,350.00    เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 189/2564 5/1/2564

33 640114096116 ซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก 13,600.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด

บริษทั สุขใจ เอ็ม แอนด์ 
เอ็ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 178/2564 8/1/2564

34 640114199765
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัวจ านวน 5 
รายการ 8,700.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 187/2564 7/1/2564



35 631201002886

ซ้ือเคร่ืองดึงคอและหลังอัตโนมัติ
พร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาล
ขุนตาล ต าบลยางฮอม อ าเภอขุนตาล
 จังหวดัเชียงราย 367,500.00   เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอซีซี เมดิคอล 
โซลูชั่น จ ากัด

บริษทั เอซีซี เมดิคอล 
โซลูชั่น จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ขต 1/2564 7/12/2563

36 640114179274
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 
รายการ 5,440.00      เฉพาะเจาะจง หจก. ถาวรีย์ 2559 หจก. ถาวรีย์ 2559 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 186/2564 4/1/2564

37 640114175732
ซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภมูิที่หน้าผากแบบ
อินฟราเรด 5,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอซีซี เมดิคอล 
โซลูชั่น จ ากัด

บริษทั เอซีซี เมดิคอล 
โซลูชั่น จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 185/2564 11/1/2564

38 640114175268 ซ้ือวสัดุทนัตกรรม จ านวน 1 รายการ 8,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท028/2564 23/12/2563

39 640114166970 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 2 รายการ 3,660.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด

บริษทั เอส.ดี.ทนัตเวช 
(1988) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท027/2564 23/12/2563

40 640114165397 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 2,952.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์
จ ากัด

บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท026/2564 23/12/2563

41 640114150528 ซ้ือวสัดุทนัตกรรมจ านวน 1 รายการ 1,712.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ท025/2564 30/12/2563

42 640114142004
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 6 รายการ 22,500.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป 
จ ากัด

บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L026/2564 4/1/2563

43 640114132455
ซ้ือวสัดุวทิยาสศาสตร์การแพทย์
จ านวน 2 รายการ 49,700.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L025/2564 28/12/2564

44 640114127627
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์จ านวน
 5 รายการ 31,261.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L023/2564 28/12/2563

45 640114125319
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์จ านวน
 6 รายการ 19,503.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L024/2564 28/12/2564

46 640114117447
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์จ านวน
 14 รายการ 56,652.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L017/2564 11/12/2563



47 640114121353
ซ้ือวสัดุวทิยาสาสตร์การแพทย์จ านวน
 5 รายการ 13,570.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L043/2564 28/12/2563

48 640114116549
จ้างเหมาจัดท าฟนัปลอม จ านวน 1 
งาน 15,565.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด บริษทั เอ็กซา ซีแลม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ทต003/2564 3/12/2563

49 640114113989 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,360.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ากัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย063/2564 4/11/2563

50 640114113849 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,095.06      เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษทั บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย067/2564 4/11/2563
51 640114113805 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,160.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนีซัน จ ากัด บริษทั ยูนีซัน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย066/2564 4/11/2563

52 640114113702 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,575.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอนติเนนเติล-
ฟาร์ม จ ากัด

บริษทั คอนติเนนเติล-
ฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย065/2564 4/11/2563

53 640114113653 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 16,380.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอรา
ตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอรา
ตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย064/2564 4/11/2563

54 640114113609 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 7,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย062/2564 4/11/2563

55 640114112972 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาแลนด์ 
(1982) จ ากัด

บริษทั ฟาร์มาแลนด์ 
(1982) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย061/2564 4/11/2563

56 640114112889 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 5,320.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด

บริษทั แอตแลนติค ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย060/2564 4/11/2563

57 640114112763 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 9,500.00      เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญ
ฟาร์มาซี คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย059/2564 4/11/2563

58 640114112151 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,880.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอ
ราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอ
ราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย058/2564 4/11/2563

59 640114111979 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,400.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์
  จ ากัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์
  จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย057/2564 4/11/2563

60 640114111837 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,140.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอ
ราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอ
ราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย056/2564 4/11/2563



61 640114110714 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 5,360.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีฟาม จ ากัด บริษทั ซีฟาม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย054/2564 4/11/2563

62 640114110380 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 960.00        เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์มาแลนด์ 
(1982) จ ากัด

บริษทั ฟาร์มาแลนด์ 
(1982) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย052/2564 4/11/2563

63 640114110147 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 5 รายการ 12,600.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย051/2564 4/11/2563

64 640114097054
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 6 รายการ 27,370.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L018/2564 14/12/2563

65 640114092050
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การการแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ 87,616.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากัด บริษทั ไบโอเซน จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L016/2564 14/12/2563

66 640114091899 จ้างเหมาติดต้ังกระจกหอ้งแยกโรค 3,000.00      เฉพาะเจาะจง ขุนตาลอลูมิเนียม ขุนตาลอลูมิเนียม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 177/2564 25/12/2563

67 640114090476
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัดบริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัดคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L040/2564 14/12/2563

68 640114087761

จ้างเหมาการตรวจวเิคราะหท์าง
หอ้งปฏบิติัการทางการแพทย์ จ านวน
 9 รายการ 5,300.00      เฉพาะเจาะจง นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L021/2564 13/11/2563

69 640114085465

จ้างเหมาการตรวจวเิคราะหท์าง
หอ้งปฏบิติัการทางการแพทย์ จ านวน
 5 รายการ 3,800.00      เฉพาะเจาะจง นางปรานี อินทะชัย นางปรานี อินทะชัย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L019/2564 27/11/2563

70 640114080314 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 12,500.00    เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติบคุคล
 โรงงานเภสัชกรรมพอนด์
เคมีคอล ประเทศไทย

หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติบคุคล
 โรงงานเภสัชกรรมพอนด์
เคมีคอล ประเทศไทย คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย050/2564 4/11/2563

71 640114079866 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 3,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย049/2564 4/11/2563

72 640114079410 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 13,120.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย048/2564 4/11/2563

73 640114076531 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 5,867.50      เฉพาะเจาะจง บณัฑิตวทิยา บณัฑิตวทิยา คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 175/2564 22/12/2563



74 640114074012
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ 51,300.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด L003/2564 13/10/2563

75 640114065459
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 4 
รายการ 8,490.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง ร้านบซิิเนสคลีนนิ่ง คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 173/2564 22/12/2563

76 640114041867 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 4 รายการ 11,940.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั พาตาร์แลบ (2517)
 จ ากัด

บริษทั พาตาร์แลบ (2517)
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย047/2564 4/11/2563

77 640114041838 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 4 รายการ 4,925.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษทั ที.แมน ฟาร์มา 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย046/2564 4/11/2563

78 640114041802 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 92,000.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ากัด (มหาชน)

บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม 
จ ากัด (มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย040/2564 4/11/2563

79 640114041749 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 3 รายการ 5,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย039/2564 4/11/2563
80 640114041696 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 13 รายการ 54,368.20    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย035/2564 4/11/2563

81 640114041504 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 36,200.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า 
จ ากัด

บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย038/2564 4/11/2563

82 640114041458 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 8,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั แก้วมังกรเภสัช 
จ ากัด

บริษทั แก้วมังกรเภสัช 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย037/2564 4/11/2563

83 640114041390 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 2,538.50      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอรา
ตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอรา
ตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย036/2564 4/11/2563

84 640114008047
จ้างเหมาปรับปรุงหอ้งทะเบยีน
ผู้รับบริการรังสีวทิยา 20,360.00    เฉพาะเจาะจง ขัติพงษ ์ ขัติยะ ขัติพงษ ์ ขัติยะ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 163/2564 28/12/2563

85 631214386327 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 15,750.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิ
คอล จ ากัด

บริษทั เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย068/2564 6/11/2563

86 631214372424 ซ้ือเคร่ืองกระตุ้นไฟฟา้ 7,700.00      เฉพาะเจาะจง ไบร์ท การแพทย์ ไบร์ท การแพทย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 620/2563 16/7/2563

87 631214372337
ซ้ือเคร่ืองตรวจการเต้นหวัใจของทารก
ในครรภ์ 20,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เอเซีย เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 616/2563 14/7/2563



88 631214371711
ซ้ือวสัดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 6 
รายการ 24,480.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายทวทีรัพย์ ร้านเชียงรายทวทีรัพย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 152/2564 16/12/2563

89 631214371201 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ จ านวน 8 รายการ 6,380.00      เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 151/2564 16/12/2563

90 631214370821 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 4,640.00      เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 144/2564 16/12/2563

91 631214370705 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยาจ านวน 2 รายการ 2,200.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เวชสิน คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย034/2564 2/10/2563

92 631214370281 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 4,800.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ากัด

บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย032/2564 2/10/2563

93 631214370198

ซ่อมเคร่ือง Pulse Oximetor nonin
 รุ่น 2500Sn 501788999ซ่อม 
Control Boardเปล่ียนสาย SPO2 
Senser Adult Compatible 6,500.00      เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเอสเอ็น
เมดแคร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 149/2564 16/12/2563

94 631214370112 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 2,760.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์
  จ ากัด

บริษทั  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์
  จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย031/2564 2/10/2563

95 631214370033 จ้างเหมาท าปา้ยกล่องไฟอคิลิค 6,500.00      เฉพาะเจาะจง คลาสสิฟายด์เชียงของ คลาสสิฟายด์เชียงของ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 148/2564 16/12/2563

96 631214369852 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,200.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฟาร์ม่า อินโนวา 
จ ากัด

บริษทั ฟาร์ม่า อินโนวา 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย030/2563 2/10/2563

97 631214369757
จ้างติดต้ังอุปกรณ์ณ์สัญญาณเรียก
พยาบาล 9,740.00      เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีโทรศัพท์ ร้านโชคดีโทรศัพท์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 147/2562 16/12/2563

98 631214369693 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 8,800.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยูนิเวอร์แซล เมดิ
คอล อินดัสตรี จ ากัด

บริษทั ยูนิเวอร์แซล เมดิ
คอล อินดัสตรี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย029/2564 2/10/2563

99 631214369578
จ้างเหมาติดต้ังประตูกระจกอลูมิเนี่ยม
 จ านวน 2 รายการ 36,000.00    เฉพาะเจาะจง ขุนตาลอลูมิเนียม ขุนตาลอลูมิเนียม คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 146/2542 16/12/2563



100 631214369509 พดัลม(25.17.40.01 ) 6,900.00      เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 145/2564 15/12/2563

101 631214368616
ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 
รายการ 19,180.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษทั ทพี ีนอร์ทเทร์ิน 
ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 135/2564 4/12/2563

102 631214368612 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 4,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูเมด้า จ ากัด บริษทั ยูเมด้า จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย028/2564 2/10/2563

103 631214368376
จ้างติดต้ังระบบควบคุมน้ าประปา 
โรงพยาบาลขุนตาล 20,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านโฟมเน็ต ร้านโฟมเน็ต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 134/2564 4/12/2563

104 631214368330 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 7,325.00      เฉพาะเจาะจง

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กลุ่มเงินทนุ
หมุนเวยีนยาเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กลุ่มเงินทนุ
หมุนเวยีนยาเสพติด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย027/2564 2/10/2563

105 631214368098 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 24,080.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั แอตแลนต้า เมดดิค
แคร์ จ ากัด

บริษทั แอตแลนต้า เมดดิค
แคร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย026/2564 2/10/2563

106 631214367939
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 6 
รายการ 97,200.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไชยรุ่งเรือง
การแพทย์ จ ากัด

บริษทั ไชยรุ่งเรือง
การแพทย์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 133/2564 4/12/2563

107 631214367568 ซ้ือวสัดุยานพาหนะ จ านวน 3 รายการ 30,350.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ต้าแม็กซ์ยาง จ ากัด บริษทั ต้าแม็กซ์ยาง จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 119/2564 18/11/2563

108 631214367287 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 1,712.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย025/2564 2/10/2563

109 631214367139 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 21,600.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ากัด

บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย024/2564 2/10/2563

110 631214366664 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 23,520.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล 
โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล 
โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย023/2564 2/10/2563

111 631214366060 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 7,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหแพทย์เภสัช 
จ ากัด

บริษทั สหแพทย์เภสัช 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย022/2564 2/10/2563

112 631214365832 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 21,828.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน์ จ ากัด บริษทั เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย021/2564 2/10/2563



113 640214034328
ค่าบริการการใช้โปรแกรม HosMerge
 ส าหรับ IPD 63,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั เมิร์จ เอ็นเตอร์ไพรส์
 จ ากัด

บริษทั เมิร์จ เอ็นเตอร์ไพรส์
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 183/2564 2/12/2563

114 631214365704 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 5,625.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด

บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย020/2564 2/10/2563

115 631214364543 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 82,080.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง 
จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย019/2564 2/10/2563

116 631214364456 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ านวน 4 รายการ 90,400.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง
 จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย018/2564 2/10/2563

117 631214364382 ซ้ือเวชภณัฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 2,220.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอ
ราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอ
ราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย017/2564 2/10/2563

118 631214364268 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 4,800.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.แมน ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษทั ที.แมน ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย016/2564 2/10/2563

119 631214364032 ซ้ือเวชภณัฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 3,400.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอรา
ตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอรา
ตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ย015/2564 1/10/2563

120 631214356086 ซ้ือครุภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 11,400.00    เฉพาะเจาะจง ต้าพาณิชย์ ต้าพาณิชย์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 132/2564 4/12/2563

121 631214355232
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 6 
รายการ 14,740.00    เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 143/2563 18/12/2563

122 631214350976 ซ้ือปั๊มน้ าไฟฟา้ 18,800.00    เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 142/2564 16/12/2563

123 631214345849
ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter)ขนาด 18,000 บทียีู 69,690.00    เฉพาะเจาะจง ต้นปล้องเซอร์วสิ ต้นปล้องเซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 141/2564 16/12/2563

124 631214327471
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัวจ านวน 4 
รายการ 10,880.00    เฉพาะเจาะจง

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษทั ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพ
พลาย จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 140/2564 18/12/2563

125 631214285423 ซ้ือวสัดุอื่นๆ จ านวน 26 รายการ 37,845.00    เฉพาะเจาะจง เงินไหลมาคอนกรีต เงินไหลมาคอนกรีต คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 137/2564 7/12/2563



126 631214284949
จ้างเหมาปรับพื้นที่ลานจอดรถยนต์ 
ขยายถนนด้านหน้าโรงพยาบาล 44,000.00    เฉพาะเจาะจง ขัติพงษ ์ ขัติยะ ขัติพงษ ์ ขัติยะ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 131/2564 27/11/2563

127 631214281213 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ จ านวน 3 รายการ 12,130.00    เฉพาะเจาะจง ร้านแสงไทยการไฟฟา้ ร้านแสงไทยการไฟฟา้ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 120/2564 25/11/2563

128 631214272770 ซ้ือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 10,260.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากัด คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 91/2564 18/11/2563

129 631214224258
จ้างเหมาวางทอ่ HDPE พร้อม
อุปกรณ์ระบบบ าบดัน้ าเสีย 210,000.00   เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ธติิเอ็นจิ
เนียร่ิง แอนด์ ดิสทริบวิเตอร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ธติิเอ็นจิ
เนียร่ิง แอนด์ ดิสทริบวิเตอร์ คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด 110/2564 2/12/2563


