
ล าดบั กระทรวง กรม จงัหวดั รายการ ยีห่้อ รุ่น วงเงิน ราคาท่ีจดัซ้ือ มูลค่าท่ีจดัซ้ือ จ านวน หน่วยนบั หมายเหตุ

ท่ี ท่ีท  าการจดัซ้ือ วนั เดือน ปี ตั้งงบประมาณรวม (บาทต่อหน่วย) รวม ประเภทธุรกิจ ช่ือ บริษทั/ห้าง/ร้าน

1 สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ นนทบุรี 3 11 60 เคร่ืองเอชพีแอลซี 20,000,000.00 15,570,000.00 15,570,000.00 1 เคร่ือง บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส 22/2561

การแพทย์ เอม็เอสเอม็เอส งปม.

2 สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ นนทบุรี 19 10 60 เคร่ืองฟเูรียร์ทรานสฟอร์ม 2,000,000.00 1,888,550.00 1,888,550.00 1 เคร่ือง บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ 7/2561

การแพทย์ อินฟราเรดสเปกโทร งปม.

โฟโตมิเตอร์

3 สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ นนทบุรี 19 10 60 เคร่ืองแก๊สโครมาโทกราฟ 3,200,000.00          1,910,000.00    1,910,000.00   1 เคร่ือง บริษทั พาราไซแอนติฟิค 6/2561
การแพทย์ งปม.

4 สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ ตรัง 19 10 60 เคร่ืองแก๊สโครมาโทกราฟ 3,200,000.00          1,910,000.00    1,910,000.00   1 เคร่ือง บริษทั พาราไซแอนติฟิค 6/2561
การแพทย์ งปม.

5 สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ สมุทรสงคราม 19 10 60 เคร่ืองโครมาโทกราฟชนิด 3,000,000.00 2,060,750.00 2,060,750.00 1 เคร่ือง บริษทั เวิลดส์ยามกรุ๊ป 5/2561

การแพทย์ ของเหลวประสิทธิภาพสูง งปม.

6 สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ พิษณุโลก 19 10 60 เคร่ืองโครมาโทกราฟชนิด 3,000,000.00 2,060,750.00 2,060,750.00 1 เคร่ือง บริษทั เวิลดส์ยามกรุ๊ป 5/2561

การแพทย์ ของเหลวประสิทธิภาพสูง งปม.

7 สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ นนทบุรี 31 1 61 เคร่ืองยอ่ยโปรตีน/ 420,000.00 355,240 355,240 1 เคร่ือง บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส  96/2561
การแพทย์ ไนโตรเจน แบบ 8 หลุม เหลือจ่าย

8 สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ นนทบุรี 31 1 61 เคร่ืองชัง่ไฟฟ้าความละเอียด 250,000.00             217,798.50 217,798.50 1 เคร่ือง บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด 97/2561

การแพทย์  0.1-0.01 มิลลิกรัม (ประเทศไทย) เหลือจ่าย

 (4 ต าแหน่ง)

9 สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ นนทบุรี 20 3 61 เคร่ืองวดัค่าดชันีความหกัเห 750,000.00 479,895 479,895 1 เคร่ือง บริษทั ไซแอนติฟิค 134/2561

การแพทย์ ของแสง โปรโมชัน่ เหลือจ่าย

รายงานผลการจดัซ้ือครุภณัฑ ์นอกบญัชีราคามาตรฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วนัท่ีจดัซ้ือ จดัซ้ือจาก

แบบ ค.911
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10 สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ นนทบุรี 20 3 61 ตูแ้ช่แขง็แบบพิเศษ 900,000.00 472,200 472,200 2 เคร่ือง บริษทั จรัญเอสโซซิเอทส์ 135/2561

การแพทย์ -25°C ขนาด 500 ลิตร เหลือจ่าย

11 สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ นนทบุรี 20 3 61 เคร่ืองหมุนเหว่ียงแบบ 500,000.00 429,000 429,000 2 เคร่ือง บริษทั พริมา ไซเอน็ติฟิค 136/2561

การแพทย์ ความเร็วต ่า เหลือจ่าย

12 สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ นนทบุรี 20 3 61 เคร่ืองอ่านปริมาณสาร 650,000.00             360,000 360,000 1 เคร่ือง บริษทั เคโมไซเอนซ์ 137/2561

การแพทย์ บนแผน่วิเคราะห์ (ประเทศไทย)  เหลือจ่าย


