
หน่วย : บาท

ได้ผู้เสนอ

ราคาแล้ว

อยู่ระหว่างเสนอ

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

พิจารณา

คาดว่าจะลง

นามสัญญา วันท่ีลงนาม
วงเงินตาม

สัญญา

วันแล้วเสร็จ

ตามสัญญา

จ านวนเงินท่ี

เบิกจ่าย

ล าดับ (บาท) วันท่ี วันท่ี วันท่ี (บาท) วันท่ี (บาท)

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ครุภัณฑ์

1 ชุดเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร 

พร้อมอุปกรณ์ ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด

942,200 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 4460000059 บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จ ากัด 900,000.00 30/3/2021 900,000.00

2 ชุดครุภัณฑ์ส านักงานอาจารย์พยาบาล พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด

825,200 2/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 4460000056 หจก. แอล ไอ ซี อุปกรณ์ (1999) 371,340.00 30/3/2021 371,340.00

3 เคร่ืองมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิค

อะตอมมิกแอบซอร์พช่ันแบบเตาเผาไฟฟ้า ต าบลเขา

ทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด

2,980,000 23/12/2020 7/1/2021 7/1/2021 4460000062 บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จ ากัด 2,965,000.00 7/4/2021 2,965,000.00

4 ชุดระบบเสียงและระบบภาพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
เคร่ือง ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัด

นครสวรรค์ 1 ชุด

3,122,400 15/12/2020 30/12/2020 30/12/2021 4460000055 บริษัท ทัชเทค โซลูช่ัน จ ากัด 3,028,637.15 30/3/2021 3,028,637.15

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน)

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เหตุผลความล่าช้า

เลขท่ีสัญญา ช่ือคู่สัญญา

หน่วยงาน   ช่ือโครงการ / รายการ

วงเงิน

งบประมาณ

ผลอนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้าง/ก่อนหน้ีผูกพัน/ท าสัญญา
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เหตุผลความล่าช้า
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5 ชุดอุปกรณ์และครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน

กายวิภาคศาสตร์ พร้อมอุปกรณ์ ต าบลเขาทอง 
อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด

2,497,000 27/12/2020 30/12/2020 21/12/2020 4460000057 บริษัท พยาธิภัณฑ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด2,490,000.00 20/4/2021 2,490,000.00

โครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

ครุภัณฑ์

6 เคร่ืองเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ชนิด
ระนาบเดียว แบบแขวนเพดาน ต าบลเขาทอง 

อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ

25,000,000 18/12/2020 6/1/2021 21/1/2021 4460000063 บริษัท ฟิปลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 24,870,000.00 ก าหนดเดิม 
18/9/2021

มีการแก้ไขสัญญา
ใหม่

เหลือเบิกจ่าย
งวดสุดท้าย

 -ได้มีการแก้ไขสัญญา
ใหม่ อยู่ระหว่างรอ

เบิกจ่ายงวดสุดท้าย 
เน่ืองจากรอด าเนินการ

ปรับปรุงห้องศูนย์หัวใจ
ให้แล้วเสร็จ เพ่ือรองรับ
การติดต้ังตัวเคร่ือง

7 เคร่ืองดมยาสลบพร้อมเคร่ืองช่วยหายใจ ต าบลเขา

ทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด

2,500,000 25/11/2020 30/12/2020 30/12/2020 4460000054 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 2,497,500.00 17/4/2021 2,497,500.00

25/12/2020 13/1/2021 14/1/2021 4460000065 บริษัท ป.เคมีอุปกรณ์ จ ากัด 1,480,000.00 13/7/2021 1,480,000.00

25/12/2020 13/1/2021 14/1/2021 4460000066 บริษัท นิว อาย จ ากัด 898,000.00 13/7/2021 898,000.00

8 เคร่ืองมือตรวจทางจักษุ ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะ
คีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด

2,400,000
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9 ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูง ส าหรับงานศัลยกรรม

ระบบประสาท งานผ่าตัดกระดูกใบหน้าและงาน
ศัลยกรรมกระดูก ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี 

จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด

2,400,000 25/11/2020 30/12/2020 30/12/2020 4460000058 บริษัท ดีเคเค ดีไวท์ จ ากัด 2,395,000.00 30/3/2021 2,395,000.00

10 ระบบท าปราศจากเช้ือด้วยสารเคมีอุณหภูมิไม่เกิน 

60 องศาเซลเซียสพร้อมอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล
ควบคุมมาตรฐานการท าปราศจากเช้ืออัตโนมัติ 

ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1
 ชุด

5,500,000 9/12/2020 4/1/2021 13/1/2021 4460000064 บริษัท อินเซพท์เทค จ ากัด 5,474,120.00 13/5/2021 5,474,120.00

ส่ิงก่อสร้าง

11 โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาวิทยาเขต
นครสวรรค์ ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัด

นครสวรรค์ 1 อาคาร

22,000,000 23/12/2020 11/1/2021 13/1/2021 4460000060 บริษัท พรสวัสด์ิก่อสร้าง จ ากัด 20,600,000.00 28/10/2021 20,600,000.00

12 โครงการก่อสร้างหอพักบุคลากรทางการแพทย์วิทยา

เขตนครสวรรค์ ต าบลเขาทอง 

อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 อาคาร

22,000,000 23/12/2020 11/1/2021 13/1/2021 4460000061 บริษัท พรสวัสด์ิก่อสร้าง จ ากัด 21,950,000.00 28/10/2021 21,950,000.00

3/3


