
เดือน/ปี 

ที่คาดว่าจะประกาศจดัซ้ือจดัจ้าง

1 เคร่ืองสแกนสไลดเ์สมือนจริงแบบดิจิทลั แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 09.11.2022 6,741,000.00                   งบประมาณเงินแผน่ดิน       ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

2 เล่ือยไฟฟ้าตดักระดูก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 09.11.2022 160,600.00                      งบประมาณเงินแผน่ดิน       ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

3 กลอ้งจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10 ชุด 09.11.2022 450,000.00                      งบประมาณเงินแผน่ดิน       ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

4 เคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 09.11.2022 500,000.00                      งบประมาณเงินแผน่ดิน       ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

5 เคร่ืองวดัคา่การดูดกลืนแสง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 09.11.2022 160,000.00                      งบประมาณเงินแผน่ดิน       ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

6 ชุดแยกและเคล่ือนยา้ยสารดว้ยกระแสไฟฟ้าในแนวตั้ง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 09.11.2022 156,000.00                      งบประมาณเงินแผน่ดิน       ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

7 เคร่ืองไอออนโตโฟรีซีส แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เคร่ือง 09.11.2022 413,200.00                      งบประมาณเงินแผน่ดิน       ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

8 ชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 09.11.2022 630,000.00                      งบประมาณเงินแผน่ดิน       ภาควิชาเภสัชวิทยา

9 เคร่ืองป่ันตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโตะ๊ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง 09.11.2022 559,000.00                      งบประมาณเงินแผน่ดิน       ภาควิชาเภสัชวิทยา

10 เคร่ืองส่งถ่ายสารพนัธุกรรมสู่เซลล ์แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 09.11.2022 481,500.00                      งบประมาณเงินแผน่ดิน       ภาควิชาเภสัชวิทยา

11 เคร่ืองเขยา่แบบควบคุมอุณหภูมิ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง 09.11.2022 385,200.00                      งบประมาณเงินแผน่ดิน       ภาควิชาเภสัชวิทยา

12 เคร่ืองสลายเซลลโ์ดยใชค้วามถ่ีสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 09.11.2022 310,000.00                      งบประมาณเงินแผน่ดิน       ภาควิชาเภสัชวิทยา

13 เคร่ืองเขยา่ไมโครเพลท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง 09.11.2022 67,500.00                        งบประมาณเงินแผน่ดิน       ภาควิชาเภสัชวิทยา

14 อุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลาย 8 ช่อง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 09.11.2022 64,200.00                        งบประมาณเงินแผน่ดิน       ภาควิชาเภสัชวิทยา

15 เคร่ืองตดับลอ็กพาราฟิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง 09.11.2022 826,100.00                      งบประมาณเงินแผน่ดิน       ภาควิชาพยาธิวิทยาฯ&แมก็ซิลโลฯ

16 อ่างน ้าควบคุมอุณหภูมิ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง 09.11.2022 74,000.00                        งบประมาณเงินแผน่ดิน       ภาควิชาพยาธิวิทยาฯ&แมก็ซิลโลฯ

17 ตูแ้ช่แขง็อุณหภูมิ-20 องศาเชลเซียส แนวตั้ง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตู้ 09.11.2022 82,000.00                        งบประมาณเงินแผน่ดิน       ภาควิชาพยาธิวิทยาฯ&แมก็ซิลโลฯ

18 จอมอนิเตอร์ส าหรับวินิจฉัยโรคชนิดรายละเอียดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 4 เคร่ือง 09.11.2022 984,400.00                      งบประมาณเงินแผน่ดิน       ภาควิชารังสีวิทยาฯ&แมก็ซิลโลฯ

19 เคร่ืองวดัสัญญานชีพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง 09.11.2022 98,000.00                        งบประมาณเงินแผน่ดิน       คลินิกทนัตกรรมเดก็(DT)

20 เคร่ืองฉายแสงแบบไร้สาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 5 เคร่ือง 09.11.2022 125,000.00                      งบประมาณเงินแผน่ดิน       คลินิกทนัตกรรมเดก็(DT)

21 กลอ้งจุลทรรศน์ ส าหรับงานรักษาคลองรากฟัน พร้อมชุดถ่ายทอดภาพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 09.11.2022 2,441,900.00                   งบประมาณเงินแผน่ดิน       คลินิกวิทยาเอน็โดดอนต(์DT)

22 เคร่ืองตดัและเติมวสัดุอุดคลองรากฟันโดยใชค้วามร้อนแบบไร้สาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 09.11.2022 160,600.00                      งบประมาณเงินแผน่ดิน       คลินิกวิทยาเอน็โดดอนต(์DT)

23 เคร่ืองจ้ีและตดัแต่งเน้ือเยือ่อ่อนดว้ยไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง 09.11.2022 39,900.00                        งบประมาณเงินแผน่ดิน       คลินิกวิทยาเอน็โดดอนต(์DT)

24 เคร่ืองไมโครมอเตอร์ส าหรับงานทางดา้นเอน็โดดอนตติ์กส์ (เคร่ืองเตรียมคลองรากฟัน) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 09.11.2022 139,200.00                      งบประมาณเงินแผน่ดิน       คลินิกวิทยาเอน็โดดอนต(์DT)

25 ยนิูตท าฟัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 50 ชุด 09.11.2022 23,000,000.00                  งบประมาณเงินแผน่ดิน       รพ.ทนัตกรรมคณะ

26 เคร่ืองถ่ายภาพรังสีในปาก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 6 ชุด 09.11.2022 1,267,200.00                   งบประมาณเงินแผน่ดิน       คลินิกรังสีวิทยาช่องปาก&ใบหนา้ฯ(DT)

27 เคร่ืองถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิทลั พร้อมติดตั้ง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 09.11.2022 1,958,100.00                   งบประมาณเงินแผน่ดิน       คลินิกรังสีวิทยาช่องปาก&ใบหนา้ฯ(DT)

28 เคร่ืองวดัความดนัโลหิตแบบภายนอก พร้อมวดัคา่ความอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือด ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชุด 09.11.2022 90,000.00                        งบประมาณเงินแผน่ดิน       คลินิกทนัตกรรมเดก็(MSDH)

29 เคร่ืองวดัความดนัโลหิตแบบอตัโนมติัชนิดสอดแขน ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 2 เคร่ือง 09.11.2022 126,000.00                      งบประมาณเงินแผน่ดิน       คลินิกทนัตกรรมพิเศษ(MSDH)

30 เคร่ืองวดัความยาวรากฟัน  ต  าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 2 ชุด 09.11.2022 70,000.00                        งบประมาณเงินแผน่ดิน       คลินิกวิทยาเอน็โดดอนต(์MSDH

31 เคร่ืองตดัและเติมกตัตาเปอร์ชา ต  าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 5 เคร่ือง 09.11.2022 401,500.00                      งบประมาณเงินแผน่ดิน       รพ.ทนัตกรรมมหาจกัรีสิรินธ

ช่ือโครงการที่จดัซ้ือจดัจ้าง งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงานเจ้าของงบ

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล
แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ล าดบัท่ี



เดือน/ปี 

ที่คาดว่าจะประกาศจดัซ้ือจดัจ้าง
ช่ือโครงการที่จดัซ้ือจดัจ้าง งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงานเจ้าของงบ

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล
แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ล าดบัท่ี

32 เคร่ืองขดูหินน ้าลายไฟฟ้า พร้อมรถเขน็ ต  าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 5 เคร่ือง 09.11.2022 241,000.00                      งบประมาณเงินแผน่ดิน       รพ.ทนัตกรรมมหาจกัรีสิรินธ

33 เคร่ืองมือใชใ้นการเรียนการสอนทนัตกรรมดิจิทลั แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 09.11.2022 5,000,000.00                   งบประมาณเงินแผน่ดิน       โรงเรียนเทคโนโลยทีนัตกรรม

34 กลอ้งจุลทรรศน์ชนิดส่องกราดดว้ยแสงเลเซอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 09.11.2022 6,634,000.00                   งบประมาณเงินแผน่ดิน       ศนูยวิ์เคราะห์และวิจยัทนัตชีววสัดุ

35 เคร่ืองพิมพส์ามมิติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 09.11.2022 480,000.00                      งบประมาณเงินแผน่ดิน       ศนูยวิ์เคราะห์และวิจยัทนัตชีววสัดุ

36 เคร่ืองป่ันเหว่ียงความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง 09.11.2022 480,000.00                      งบประมาณเงินแผน่ดิน       ศนูยวิ์เคราะห์และวิจยัเน้ือเยือ่เซลลฯ์

37 กลอ้งจุลทรรศน์ชนิดหวักลบัพร้อมชุดถ่ายภาพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 09.11.2022 580,000.00                      งบประมาณเงินแผน่ดิน       ศนูยวิ์เคราะห์และวิจยัเน้ือเยือ่เซลลฯ์

38 เคร่ืองวดัขนาดอนุภาคระดบันาโนเมตร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 09.11.2022 4,494,000.00                   งบประมาณเงินแผน่ดิน       ศนูยวิ์เคราะห์และวิจยัเน้ือเยือ่เซลลฯ์

39 เคร่ืองป่ันเหว่ียงแยกสารความเร็วสูงแบบยิง่ยวดชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพ้ืน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 09.11.2022 5,000,000.00                   งบประมาณเงินแผน่ดิน       ศนูยวิ์เคราะห์และวิจยัเน้ือเยือ่เซลลฯ์

40 ตูแ้ช่ตวัอยา่ง -20 องศาเซลเซียส แบบแนวนอน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 4 ตู้ 09.11.2022 80,000.00                        งบประมาณเงินแผน่ดิน       หน่วยบริการสถานท่ีและเคร่ืองมือวิจยั

41 เคร่ืองอดัอากาศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 09.11.2022 2,078,600.00                   งบประมาณเงินแผน่ดิน       หน่วยซ่อมบ ารุง

42 เคร่ืองท าลายเอกสาร 1 เคร่ือง 09.11.2022 34,200.00                        งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

43 รถเขน็ของ 2 ชั้น แบบถาดหงาย (มีมือจบั) 2 คนั 09.11.2022 14,000.00                        งบประมาณเงินรายได้ คลินิกวิทยาเอน็โดดอนต(์MSDH

44 โทรทศัน์สี แอลอีดี พร้อมขาตั้ง 1 เคร่ือง 09.11.2022 38,000.00                        งบประมาณเงินรายได้ หน่วยโสตทศันศึกษา(MSDH)

45 โคมไฟแวน่ขยายแบบตั้งโตะ๊ 18 ชุด 09.11.2022 54,000.00                        งบประมาณเงินรายได้ ศนูยป์ฏิบติัการซิมมิวเลชัน่

46 เคร่ืองดนตรี พร้อมอุปกรณ์ สนบัสนุนชมรมดนตรีสากลสโมสรนกัศึกษา 1 ชุด 09.11.2022 878,600.00                      งบประมาณเงินรายได้ หน่วยกิจการนศ.&ศิษยเ์ก่า

47 ชุดอุปกรณ์กลอ้งวิดิโอ 1 ตวั 09.11.2022 176,600.00                      งบประมาณเงินรายได้ งานส่ือสารองคก์ร

48 ระบบ Digital Signage พร้อมคา่ติดตั้งและดูแลระบบ 1 งาน 09.11.2022 667,100.00                      งบประมาณเงินรายได้ งานส่ือสารองคก์ร

49 ปัตตาเล่ียนตดัผม 3 เคร่ือง 09.11.2022 12,000.00                        งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

50 เคร่ืองเขยา่ปูน 1 เคร่ือง 09.11.2022 7,000.00                          งบประมาณเงินรายได้ คลินิกทนัตกรรมเดก็(DT)

51 ชุดบลอ็คไร้สาย 1 ชุด 09.11.2022 18,800.00                        งบประมาณเงินรายได้ หน่วยซ่อมบ ารุง

52 เคร่ืองก าจดัท่ออุดตนั 1 เคร่ือง 09.11.2022 44,100.00                        งบประมาณเงินรายได้ หน่วยซ่อมบ ารุง


