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แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้าง (บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ป ีที่ท าสัญญา 

1 จะซื้อจะขายวสัดุยา Articaine 4% 1:100,000E จ านวน 
125,000 VIA 

1,457,875.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4038002303 3 พ.ค.64 

2 เช่าด้ามกรอความเร็วสูง (Airotor handpice) จ านวน 350 ชุด 7,140,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด 4038002314 7 พ.ค.64 
3 จะซื้อจะขายวสัดุยา จ าวน 3 รายการ 573,800.00 วิธีคัดเลือก บริษัท วี. แอนด์.วี กรุงเทพฯ จ ากัด 4038002315 19 พ.ค.64 
3 ซื้อจ้างผลติยาสีฟัน M-Dent Soft cool ขนาด 100 กรัม จ านวน 

50,000 หลอด 
957,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอร์โพลีแมนูแฟคเจอรี่ 

จ ากัด 
4030000646 25 พ.ค.64 

4 ซื้อวัสดุทันตกรรม จ านวน 7 รายการ  988,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นูโวเด้นท์ จ ากัด 4030000647 27 พ.ค.64 
5 ซื้อวัสดุทันตกรรม จ านวน 17 รายการ  641,975.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดนทัล วิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 4030000648 27 พ.ค.64 
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แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้าง (บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 ซื้อชุดรับสญัญาณภาพรังสีในช่องปากระบบดจิิทัล พร้อมอุปกรณ์
จ านวน 1 ชุด 

398,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4030000650 7 มิ.ย. 64 

2 เช่าเสื้อกาวน์กันน้ าชนิดซักได้ จ านวน 1 งาน 9,520,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท บางกอกเมดิคอลพลัส จ ากดั 4038002320 29 มิ.ย. 64 
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แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 

จัดจ้าง (บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 จะซื้อจะขายวสัดเุวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 1,236,823.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชินโคร ไคเซ็น จ ากัด 4038002322 1 ก.ค. 64 
2 จ้างท าคู่มือการบรหิารจดัการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
695,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์เทค จ ากดั 4030000651 6 ก.ค. 64 

3 จะซื้อจะขายวสัดเุวชภัณฑ์ 2 รายการ (ถุงมือ) 11,390,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท แมคคาโปรดักช่ัน จ ากัด 4038002326 6 ก.ค. 64 
4 จ้างปรับปรุงส านักงานคณะผู้บรหิาร ช้ัน 17 อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 50 พรรษา จ านวน 1 งาน  
613,303.60 วิธีคัดเลือก บริษัท โอเพ่น วาย ดีไซน์ จ ากดั 4030000653 14 ก.ค. 64 

5 ซื้อเครื่องผลิตน้ าบริสุทธ์ิคณุภาพสงู จ านวน 1 เครื่อง 1,235,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร์ ไบโอซายน์เอ็นซ์ จ ากัด 4030000654 20 ก.ค. 64 
6 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ 

จ านวน 1 งาน 
603,480.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เนียบ อินเตอร์ เฟอร์นิช จ ากัด 4030000655 22 ก.ค. 64 
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แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 

จัดจ้าง (บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 จ้างผลิตแปรงสีฟัน M Dent จ านวน 60,000 แพค 603,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แปรงไทยแห่งแรก จ ากดั 4030000656 4 ส.ค. 64 
2 จ้างผู้ตรวจสอบบัญชี จ านวน 1 งาน 650,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 4030000657 13 ส.ค. 64 
3 จ้างปรับปรุงห้องประชุม A2 และ B2 ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ ฯ จ านวน 1 งาน 
1,299,328.89 e-bidding บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ ลายส์ จ ากดั 4030000658 25 ส.ค. 64 

4 จ้างปรับปรุงห้องความดันลบ (Negative pressure) ส าหรับงาน
ทันตกรรม คลินิกทันตกรรมหตัถการ ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษาฯ 

695,000.66 วิธีคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิ้ล เอเอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์ ดีไซน ์

4030000659 25 ส.ค. 64 

5 ซื้อชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดวดีีโอออนไลน์ จ านวน 1 ชุด 1,485,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ลานนาคอม จ ากดั 4030000660 25 ส.ค. 64 
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แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 

จัดจ้าง (บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 จ้างท่ีปรึกษา ส าหรับงานจา้งปรึกษาพัฒนาปรับปรุงสถานท่ีและ
ระบบการจัดการศูนย์ผลิตยาและสารทางทันตกรรม  
จ านวน 1 งาน 

321,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะเบสท์ไอเอสโอ จ ากัด 4030000661 10 ก.ย. 64 

2 จ้างปรับปรุงระบบดูดน้ าลายยูนิตทันตกรรม (suction)  
ระยะที่ 1 

3,967,154.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม เดนท์ จ ากัด 4030000662 13 ก.ย. 64 

3 จ้างผลิตกระเป๋า Travel set พร้อมสกรีนโลโก้  
จ านวน 30,000 ใบ 

1,019,175.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วินเซ้นท์ แฟคทอรี จ ากัด 4030000663 21 ก.ย. 64 

4 จ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยสัมพันธ์และห้องทันตกรรมฉุกเฉิน ช้ัน 1 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ จ านวน 1 งาน 

758,087.18 วิธีคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิ้ล เอเอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์ ดีไซน ์

4030000664 21 ก.ย. 64 

5 จ้างผลิต Fresh Fluoride Mouthwash (Mint) 250 มิลลิลติร 
จ านวน 15,000 ช้ิน และ Fresh Fluoride Mouthwash 
(strawberry) 250 มิลลิลิตร จ านวน 15,000 ช้ิน 

733,485.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอร์โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง
จ ากัด 

4030000665 23 ก.ย. 64 

6 ซื้อรถทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมตดิตั้งยูนิตท าฟัน ขนาดไม่ต่ ากว่า 
175 แรงม้า จ านวน 1 คัน 

4,000,000.00 วิธีคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีแสง แอสเซมบล ี 4030000666 23 ก.ย. 64 

7 จ้างผลิตยาสีฟัน 100 กรัม M Dent soft cool จ านวน 30,000 
ช้ิน 

600,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอร์โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง
จ ากัด 

4030000667 23 ก.ย. 64 

8 จ้างปรับปรุงคลินิกทันตกรรมจัดฟนั จ านวน 1 งาน 453,848.13 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรคเณศวิศวกรรม จ ากัด 4030000668 27 ก.ย. 64 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
จัดจ้าง (บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 
9 จ้างปรับปรุงคลินิกทันตกรรมพิเศษ ช้ัน 2 โรงพยาบาลทันตกรรม 

มหาจักรสีิรินธร จ านวน 1 งาน 
3,247,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เอ็นจิเนียริ่งพลสั จ ากัด 4030000669 27 ก.ย. 64 
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แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 

จัดจ้าง (บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 จ้างบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรศ์ูนย์กลางส าหรับจดัเก็บและ
รับส่งข้อมูลการแพทย์ (Server) พร้อมระบบซอฟแวร์ PACS 
แบบ Fully Web Base Application จ านวน 2 ชุด 
 

550,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอฟ.แอดวานเมด จ ากดั 4030000670 25 ต.ค. 64 

2 จะซื้อจะขายวสัดุทันตกรรม จ านวน 29 รายการ 6,519,424.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 4038002437 19 ต.ค. 64 
3 จะซื้อจะขายวสัดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ (I.R.M) 385,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด 4038002436 19 ต.ค. 64 
4 จะซื้อจะขายวสัดุทันตกรรม จ านวน 3 รายการ 2,125,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 4038002439 25 ต.ค. 64 
5 จะซื้อจะขายวสัดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ (occlufast 

rock) 
810,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้เด็นตัล จ ากดั 4038002438 25 ต.ค. 64 

6 ค่าเช่าอาคาร 726,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ไอ.ที.แลนด์ จ ากัด 4030000671  1 ต.ค. 64 
7 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสถานท่ี คณะทันตแพทยศาสตร ์ 1,153,335.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มัดชา เซอร์วสิ จ ากัด 4030000672 29 ต.ค. 64 
8 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย 5,617,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 4030000673 29. ต.ค.64 
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แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 

จัดจ้าง (บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 จ้างบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและวางแผน
ทรัพยากรทั้งองค์กร (DTERP) จ านวน 1 งาน 

1,215,520.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ไอ แอม คอนซัลติ้ง จ ากัด 4038002499 12 พ.ย. 64 

2 จ้างบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการงานการศึกษา 
(DT-EDU) จ านวน 1 งาน 

594,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ากัด 4030000674 12 พ.ย. 64 

3 เช่าคอมพิวเตอร์ จ านวน 300 เครือ่ง 8,636,184.00 e-bidding บริษัท สหธุรกิจ จ ากดั 4038002494 5 พ.ย. 64 
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แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 

จัดจ้าง (บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 จะซื้อจะขายวสัดุวิทยาศาสตร์ รายการกระดาษเช็ดพื้นผิวผสม
น้ ายาฆ่าเช้ือ จ านวน 9,000 กระป๋อง 

1,633,248.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4038002501 1 ธ.ค. 64 

2 จะซื้อจะขายวสัดุวิทยาศาสตร์ รายการ Enzymatic Cleaner 
จ านวน 9,000 กระป๋อง 

1,018,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด 4038002502 1 ธ.ค. 64 

3 จะซื้อจะขายวสัดุวิทยาศาสตร์ รายการ น้ ายาล้างท่อดูดน้ าลาย 
2.5 L จ านวน 800 แกลลอน 

1,712,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4038002503 1 ธ.ค. 64 

4 จะซื้อจะขายวสัดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 1,554,068.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกแอดวานซ์ เทคโนโลยี 
จ ากัด 

4038002504 1 ธ.ค. 64 

5 จะซื้อจะขายวสัดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 1,554,068.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั 4038002505 1 ธ.ค. 64 
6 ซื้อยูนิตท าฟัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

จ านวน 51 ชุด 
23,409,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด 4030000678 7 ธ.ค. 64 

7 ซื้อเครื่องปี่นเหวี่ยงการตกตะกอน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เครื่อง 

453,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด 4030000677 3 ธ.ค. 64 

8 ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา แขวงทุ่งพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เครื่อง 

450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคช่ัน
แนล จ ากัด 

4030000679 17 ธ.ค. 64 

9 จ้างบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลทันตกรรม (DT-HIS) 
จ านวน 1 งาน 

2,535,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส บี (กรุงเทพ) จ ากดั 4030000680 20 ธ.ค. 64 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
จัดจ้าง (บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ 
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 
10 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสถานท่ี คณะทันตแพทยศาสตร ์ 1,806,886.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มัดชา เซอร์วสิ จ ากัด 4030000681 23 ธ.ค. 64 
11 จ้างซัก อบ รีดและพับผ้าของโรงพยาบาล ทันตกรรม 3,560,400.00 e-bidding บริษัท โรงงานซักฟอกซินไฉฮั้ว จ ากัด 4030000682 24 ธ.ค. 64 
12 จะซื้อจะขายวสัดุทันตกรรมรากเทยีม ระบบ Strauman และ

ระบบ Neo dent  
25,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สตรอแมนน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

จ ากัด 
4038002510 7 ธ.ค. 64 
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แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 

จัดจ้าง (บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ 

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

13 จะซื้อจะขายวสัดเุสริมสร้างกระดกูและเนื้อเยื่ออ่อน  1,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สตรอแมนท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

4038002511 7 ธ.ค. 64 

14 จะซื้อจะขายวสัดุทันตกรรมรากเทยีม ระบบ Dentium 2,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อิมแพลนเทียม จ ากดั 4038002513 22 ธ.ค. 64 
15 จะซื้อจะขายวสัดเุสริมสร้างกระดกูและเนื้อเยื่ออ่อน ระบบ  

A-OSS,Q-OSS,Sureoss,Ossguide  
2,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออสเทมส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 4038002514 22 ธ.ค. 64 

16 จะซื้อจะขายวสัดุทันตกรรมรากเทยีมระบบ Osstem 6,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออสเทมส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 4038002515 22 ธ.ค. 64 
17 จะซื้อจะขายวสัดุทันตกรรมรากเทยีม ระบบ Zimmer 2,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุดม อิควิปเม้นท์ จ ากัด 4038002518 27 ธ.ค. 64 

 

 

 

 

 

 


