
 

แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ

จัดจ้าง (บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ป ีที่ท าสัญญา 

1 เช่าสถานท่ีเพื่อเก็บเอกสาร จ านวน 1 รายการ 594,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ไอ.ที.แลนด์ จ ากัด 403000611 1 ต.ค.63 
2 ซื้อวัสดุเวชภณัฑ์ จ านวน 2 รายการ 3,989,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชินโคไคเซ็น จ ากดั 4038002204 12 ต.ค.63 
3 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการกระดาษเช็ดพื้นผิวผสมน้ ายาฆา่เชื้อ 

จ านวน 12,000 กระป๋อง 
2,041,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4038002221 16 ต.ค.63 

4 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการEnzymatic Cleaner จ านวน 320 
แกลลอน 

1,086,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์ การช่าง (1992) จ ากัด 4038002219 16 ต.ค.63 

5 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 482,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร จ ากัด 4038002220 16 ต.ค.63 
6 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ ายาล้างท่อดูดน้ าลาย Orotol Plus 1,712,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4038002217 16 ต.ค.63 
7 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ  1,881,702.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกแอดวานซ์เทคโนโลยี 

จ ากัด 
4038002218 16 ต.ค.63 

8 จ้างบ ารุงรักษาเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ส าหรับห้องควบคมุ
คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Data Center) จ านวน 1 งาน 

850,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีค เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 4030000603 9 ต.ค.63 

9 จ้างบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย 
(Switching) จ านวน 1 งาน 

590,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีค เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 4030000604 9 ต.ค.63 

10 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย 5,617,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระ
บรมชูปถัมภ ์

4030000612 30 ต.ค.63 

 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ

จัดจ้าง (บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบ ารงุรักษาครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 
จ านวน 3 รายการ 

809,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอฟ แอดวาน เมด จ ากดั 4030000605 2 พ.ย.63 

2 ซื้อฟิล์ม Medical Dry imaging จ านวน 3 รายการ 1,534,636.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4030000606 2 พ.ย.63 
3 จ้างซัก อบ รีด และพับผ้า ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต

แพทยศาสตร ์
4,500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์ เซ็นทรลั ลอนดรี้ จ ากัด 4030000607 2 พ.ย. 63 

4 จ้างซัก อบ รีด และพับผ้า ของโรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรสีิ
รินธร 

910,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์ เซ็นทรลั ลอนดรี้ จ ากัด 4030000608 2 พ.ย. 63 

5 จ้างบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรศ์ูนย์กลางส าหรับจดัเก็บข้อมลู
การแพทย์ (Sever) พร้อมระบบซอฟต์แวร์ PACS แบบ Fully 
Web Base 

550,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จ ากดั 4030000609 2 พ.ย.63 

6 ซื้อวัสดุทันตกรรม จ านวน 6 รายการ 1,018,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออร์โทดอนทิคไลน์ จ ากัด 4030000610 12 พ.ย.63 
7 ซื้อครุภณัฑ์เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและ

โปรตีนในตัวอยา่ง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 ชุด 

330,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด 4030000613 30 พ.ย.63 

 

 

 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ 

จัดจ้าง (บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 ซื้อยูนิตท าฟัน จ านวน 40 ชุด 18,360,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด 4030000614 16 ธ.ค.63 
2 ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพรอ้มชุดถ่ายภาพระบบดิจติอล 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด 
2,375,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ฮอลีวู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล 4030000615 21 ธ.ค.63 

3 ซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีฟันในปาก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ชุด 

384,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดี ทันตเวช (1988)  4030000616 29 ธ.ค.63 

4 ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา แขวงทุ่งพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด 

400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สเปซเมด จ ากดั 4030000617 29 ธ.ค.63 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 ซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส แขวงทุ่งพญาไท            
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด 

891,310.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เบคไทยกรุงเทพอุปกรณเ์คมีภัณฑ์ 
จ ากัด 

4030000618 14 ม.ค.64 

2 สัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  1,334,872.08 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากดั 4030000619 27 ม.ค.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 ซื้อชุดเมนยูนิตของเครื่องวัดสญัญาณและประมวลผลทาง
สรีรวิทยา จ านวน 1 ชุด 

983,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส สแคว อินเตอร์
ไพรส ์

4030000620 8 ก.พ.64 

2 ซื้อเครื่องวิเคราะห์โปรตีนด้วยการถ่ายภาพเรืองแสง แขวงทุ่ง
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด 

1,849,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 4030000621 9 ก.พ.64 

3 ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ 3 กระบอกตา พร้อมชุด
ถ่ายภาพ จ านวน 1 ชุด 

590,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอลีวู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล 4030000622 9 ก.พ.64 

4 ซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระดับนาโนเมตร แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด 

34,000,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท คาร์ล ไซสส์ จ ากัด 4030000623 19 ก.พ.64 

5 ซื้อเครื่องวัดความยาวคลองรากฟัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 6 เครื่อ 

606,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด 4030000624 15 ก.พ.64 

6 จ้างบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลทันตกรรม                 
(DT-HIS)  

2,253,333.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส บี (กรุงเทพ) จ ากดั 4030000625 15 ก.พ.64 

7 ซื้อเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด 

6,597,000.00 วิธี e-bidding  บริษัท อินสตรอน (ประเทศไทย) จ ากัด 4030000626 18 ก.พ.64 

8 ซื้อวัสดุทันตกรรม จ านวน 3 รายการ 2,909,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 4038002283 11 ก.พ.64 
9 ซื้อวัสดุทันตกรรม 1 รายการ 462,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเค เอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4038002284 11 ก.พ.64 
10 ซื้อวัสดุทันตกรรม 29 รายการ 9,094,454.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเค เอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4038002285 11 ก.พ.64 
11 จา้งตรวจเช็คบ ารุงรักษาเครื่องอัดอากาศแบบรวมอะไหล่ ประจ า

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ  
900,084.00 วิธี e-bidding บริษัท ควอลิตี้ โปรดักส์ พลัส จ ากัด 4030000627 19 ก.พ.64 



 
แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด
จ้าง (บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 
12 จ้างตรวจเช็คบ ารุงรักษาระบบบันไดเลื่อน แบบรวมอะไหล่ 

ประจ าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ  
3,804,222.00 วิธี e-bidding บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)

จ ากัด 
4030000628 19 ก.พ.64 

13 จ้างตรวจเช็คบ ารุงรักษาระบบลิฟต์ แบบรวมอะไหล่ ประจ า
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ  

3,805,369.00 วิธี e-bidding บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)
จ ากัด 

4030000629 19 ก.พ.64 

14 จ้างตรวจเช็คบ ารุงรักษาระบบลิฟต์ แบบรวมอะไหล่ ประจ า
อาคารพรีคลินิก,อาคารปฏิบัติการและวิจัย และอาคารศูนย์การ
เรียนรู้และนันทนาการ 

803,463.00 วิธี e-bidding บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย)
จ ากัด 

4030000630 19 ก.พ.64 

15 จ้างบริการงานป้องกันและก าจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และ
ยุง ภายในคณะทันตแพทยศาสตร ์

212,806.95 วิธี e-bidding บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จ ากัด 4030000631 19 ก.พ.64 

16 ซื้อเครื่องเหวี่ยงโลหะด้วยไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 

800,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 4030000632 19 ก.พ.64 

17 ซื้อเครื่องแสดงการสบฟันแบบปรบัค่าเฉลี่ย 450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 4030000633 19 ก.พ.64 
18 จ้างบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศและระบบระบายอากาศแบบ

รวมอะไหล่ ของคณะทันตแพทยศาสตร ์
6,286,250.00 วิธี e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิคคอน อินเตอร์ เนชั่น

แนล 
4030000634 22 ก.พ.64 

19 จ้างบ ารุงรักษาเครื่องอัดอากาศ แบบรวมอะไหล่ ประจ าอาคาร
ปฏิบัติการและวิจยั และอาคารพรคีลินิก  

963,000.00 วิธี e-bidding บริษัท โคฮอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 4030000635 19 ก.พ.64 

20 จ้างตรวจเช็คบ ารุงรักษาระบบชิลเลอร์เครื่องท าน้ าเย็นของระบบ
ปรับอากาศ จ านวน 5 เครื่อง 

717,328.00 วิธี e-bidding บริษัท แอร์โค จ ากัด 4030000636 25 ก.พ.64 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (LCD Projector) ความสว่างไม่
น้อยกว่า 5,500 LM จ านวน 8 เครื่อง 

401,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวี เทค ซีสเตม็ส์ จ ากดั 4030000638 1 มี.ค.64 

2 ซื้ออุปกรณส์ ารองข้อมูล SAN Storage (เพิ่มเติม) 419,654.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) 4030000639 11 มี.ค.64 
3 ซื้อชุดปั๊มน้ าระบายความร้อนของระบบเครื่องอัดอากาศพร้อมคา่

ติดตั้ง 
499,369.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิตี้ โปรดักส์ พลัส จ ากัด 4030000340 17 มี.ค.64 

4 จ้างท าแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย จ านวน 25,000 EA 297,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคเปอร์ซอร์ส จ ากดั 4030000641 22 มี.ค.64 
5 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสถานท่ี คณะทันตแพทยศาสตร ์ 1,281,364.15 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส ์จ ากัด 4030000642 31 มี.ค.64 
6 ซื้อกระดาษช าระจัมโบ้โรล 2 ช้ัน  834,000.00 วิธี e-bidding บริษัท บิลเลยีน มิลเลยีน เทรดดิ้ง จ ากัด 4038002297 16 มี.ค.64 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  900,000.00 วิธี e-bidding บริษัท เอ็น.เอ็น.บี.เซ็นเตอร์ จ ากดั 4030000643 1 เม.ย.64 
2 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสถานท่ี คณะทันตแพทยศาสตร ์ 6,920,010.00 วิธี e-bidding บริษัท มัดชา เซอร์วสิ จ ากัด 4030000644 26 เม.ย.64 
3 ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับส าหรับงานวิจัยพร้อมระบบส่อง

กราดแสงเลเซอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
12,840,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท อีสดตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด)์ จ ากัด 4030000645 29 เม.ย.64 

 


