
แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 400,000.00 e-bidding บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จ ากดั 4030000683 5 ม.ค. 65 
2 ซื้อเครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เครื่อง 
9,999,899.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซิร์นเทค จ ากดั 4030000684 6 ม.ค . 65 

3 ซื้อตัดชิ้นงานแบบละเอียดอัตโนมตัิ แขวงทุ่งพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เครื่อง 

2,080,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เอสทีพี แอ็ดวานซ์ โพรดักส์ จ ากัด 4030000685 11 ม.ค. 65 

4 ซื้อเครื่องขูดหินน้ าลายส าหรับยูนติท าฟัน ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จ านวน 6 เครื่อง 

360,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด 4030000686 18 ม.ค. 65 

5 จะซื้อจะขายวสัดเุสริมสร้างกระดกูและเนื้อเยื่ออ่อน ระบบ 
Zimmer 

2,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุดม อิควิปเม้นท์ จ ากัด 4038002522 13 ม.ค. 65 

6 จะซื้อจะขายวสัดุทันตกรรมรากเทยีม ระบบ Astra Tech 3,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดนท์สพลาย ซิโรน่า (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

4038002525 17 ม.ค. 65 

7 จะซื้อจะขายวสัดเุสริมสร้างกระดกูและเนื้อเยื่ออ่อน ระบบ 
MTF และระบบ Geistlich 

3,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเด็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด 

4038002526 19 ม.ค. 65 

8 จะซื้อจะขายวสัดุยา จ านวน 10 รายการ 766,928.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) 4038002523 19 ม.ค. 65 
9 จะซื้อจะขายวสัดุยา Parecoxib Na 40 mg (Dynastat) 

จ านวน 3,400 VIA 
659,205.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 4038002524 19 ม.ค. 65 

10 จะซื้อจะขายวสัดุยา จ านวน 13 รายการ 660,136.04 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 4038002527 20 ม.ค. 65 
11 จะซื้อจะขายวสัดุยา Mepivaciane 2%+1:100,000E จ านวน 

117,000 VIA 
1,521,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 4038002528 20 ม.ค. 65 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

12 ซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์แบบอัตโนมตัิ แขวงทุ่งพญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เครื่อง 

5,598,200.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ซิลลิค จ ากัด 4030000687 26 ม.ค. 65 

13 ซื้อกล้องจุลทรรศน์ส าหรับศึกษาโรงสร้างจลุภาคพร้อมชุด
ถ่ายภาพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 
1 เครื่อง 

947,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 4030000688 27 ม.ค. 65 

14 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสถานท่ี คณะทันตแพทยศาสตร ์ 903,443.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มัดชา เซอร์วสิ จ ากัด 4030000689 31 ม.ค. 65 
15 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสถานท่ี คณะทันตแพทยศาสตร ์ 15,216,000.00 e-bidding บริษัท มัดชา เซอร์วสิ จ ากัด 4030000690 31 ม.ค. 65 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อ

จัดจ้าง (บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 4200 CMWXGA จ านวน 6 
เครื่อง 

318,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวีเทค ซีสเต็มส์ จ ากัด 4030000691 1 ก.พ. 65 

2 ซื้อเครื่องตัดบล็อก พาราฟิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เครื่อง 

850,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ฮีทโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด)์ จ ากัด 4030000692 2 ก.พ . 65 

3 ซื้อเครื่องแสดงการสบฟันปรับได้บางส่วน จ านวน 10 ชุด 450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 4030000693 9 ก.พ. 65 
4 จ้างบ ารุงรักษาระบบลิฟตฮ์ิตาชิ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 652,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) 4030000694 14 ก.พ. 65 
5 ซื้อครุภณัฑ์ในโครงการพัฒนาระบบ Digital Learning E-

learning จ านวน 4 รายการ 
417,193.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด 4030000695 23 ก.พ. 65 

6 ซื้อเครื่องตัดช้ินงานแบบละเอียดอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เครื่อง 

1,295,235.00 วิธีคัดเลือก บริษัท แซมเพรพ จ ากัด 4030000696 24 ก.พ. 65 

7 จ้างบริการงานป้องกันและก าจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ 
หนูและยุง ภายในคณะทันตแพทยศาสตร ์

160,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จ ากัด 4030000697 28 ก.พ. 65 

 

 

 

 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 จ้างบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ของ
คณะทันตแพทยศาสตร ์

6,237,351.00 e-bidding บริษัท เอ็นจ-์เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 4030000698 3 มี.ค. 65 

2 จะซื้อจะขายวสัดุ จ านวน 2 รายการ 924,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน ภาสิน 4038002541 4 มี.ค. 65 
3 จ้างท าแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย จ านวน 25,000 แฟ้ม 334,375.00 วิธีคัดเลือก บริษัท อาร์ต คลับ จ ากัด 4030000699 8 มี.ค. 65 
4 จะซื้อจะขายวสัดุทันกรรมรายการ Bonding Excite DSC (Kit) 648,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 4038002545 9 มี.ค. 65 
5 ซื้อเครื่องสแกนภายในช่องปากแทนการพิมพ์ฟัน แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เครื่อง 
1,499,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท สตรอแมนน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

จ ากัด 
4030000701 11 มี.ค. 65 

6 ซื้อเครื่องแสดงการสบฟันแบบปรบัได้บางส่วน (Articulator A7 
Plus With Elile Face Bow) จ านวน 60 ชุด 

802,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สตรอแมนน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

4030000702 11 มี.ค. 65 

7 จะซื้อจะขายวสัดุ จ านวน 9 รายการ 3,119,091.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 4038002546 11 มี.ค. 65 
8 ซื้อเครื่องแสดงการสบฟันแบบปรบัค่าเฉลี่ย (Articulator 5050) 

จ านวน 60 ชุด 
132,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด 
4030000703 15 มี.ค. 65 

9 จะซื้อจะขายวสัดุ จ านวน 11 รายการ 2,263,975.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 4038002547 15 มี.ค. 65 
10 ซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระดับไมโครเมตร แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เครื่อง 
13,856,500.00 วิธีคัดเลือก บริษัท พีเอ็มซี เทคโนโลยี จ ากดั 4030000704 21 มี.ค. 65 

11 ซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีนอกปากระบบดิจิทัล ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จ านวน 1 เครื่อง 

2,428,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวช่ัน เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด 4030000705 16 มี.ค. 65 

12 จ้างปรับปรุงคลินิกทันตกรรมพิเศษ ช้ัน 2 โรงพยาบาลทันตกรรม
มหาจักรสีิรินธร ระยะที่ 2 

4,086,285.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลสัวัน จ ากัด 4030000706 24 มี.ค. 65 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

13 ซื้อจอแสดงผลข้อมูลดิจิตอลผ่านระบบเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 
จ านวน 1 รายการ 

959,469.00 วิธีคัดเลือก บริษัท สเตป โซลูช่ันส์ จ ากัด 4030000707 22 มี.ค. 65 

14 ซื้อกล้องจุลทรรศน์ส าหรับงานรักษาคลองรากฟันพร้อมชุด
ถ่ายภาพ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 
จ านวน 1 กล้อง 

2,109,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คาร์ลไซส์ส จ ากดั 4030000708 25 มี.ค. 65 

15 จ้างท่ีปรึกษาจัดท าระบบบริหารความปลอดภัยสารสนเทศ 
(Information securation Security Management System 
ISMS) ตามเกณฑม์าตรฐาน ISO 27001:2013 จ านวน 1 งาน 

1,005,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างท่ีปรึกษา 

บริษัท เอซีอินโฟเทค จ ากัด 4030000709 29 มี.ค. 65 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 ซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จ านวน 2 รากยาร 
1.ลิฟต์โดยสารประจ าอาคารพลิคลินิก แขวงทุ่งพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด 
2.ลิฟต์โดยสารประจ าอาคารปฏิบตัิการและวิจัย แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด 

3,712,900.00 e-bidding บริษัท ทีเค เอลลเิวเตอร์ จ ากัด 4030000710 19 เม.ย. 65 

2 จ้างผลิตยาสีฟันสมุนไพรน้ ามันระพร้าวสิรินเดนท์ จ านวน 
10,000 หลอด 

535,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอคอสเมด จ ากัด 4030000711 19 เม.ย. 65 

3 ซื้อโปรแกรมควบคุมการท างานเฉพาะส าหรับกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านพร้อมคอมพิวเตอร์และตัวสื่อสาร
ระหว่างคอมพิวเตอร์ และตัวกล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอนแบบ
ส่องผ่าน (TEM) จ านวน 1 ชุด 

710,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทยกรุงเทพอุปกรณเ์คมีภัณฑ์ 
จ ากัด 

4030000712 21 เม.ย. 65 

4 ซื้อเก้าอ้ีเลคเซอร์ จ านวน 300 ตัว 795,000.00 วิธีคัดเลือก รุ่งทวีทรัพย์เทรดดิ้ง 4030000713 25 เม.ย. 65 
5 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 งาน 450,556.65 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรคเณศวิศวกรรม จ ากัด 4030000714 28 เม.ย. 65 

 

 

 


