
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 
 

 

 

 

 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 ซื้อวัสดุ 9 รายการ 2,989,515.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4038002553 9 พ.ค. 65 
2 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 85 ชุด 803,998.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากดั 4038002554 26 พ.ค. 65 
3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 2 เครื่อง 900,000.00 e-bidding บริษัท ไตรเทพพาณิชย์ จ ากัด 4038002555 31 พ.ค. 65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ าดบัเพลิง (FIREPUMP) ประจ าอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จ านวน 1 งาน 

720,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรอสเพอรติี อีเล็คทริค 
ซิสเตม็ส์  

4030000715 9 มิ.ย. 65 

2 จ้างผลิตยาสีฟัน Sirindent Herbal Coconut oil Toothpaste 
100 กรัม จ านวน 10,000 ช้ิน 

535,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอคอสเมด จ ากัด 4030000716 16 มิ.ย. 65 

3 จ้างปรับปรุงส านักงานโรงเรยีทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ช้ัน 
11 

1,499,000.00 e-bidding บริษัท เบญจะพลากูล จ ากัด 4030000717 23 มิ.ย. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 จะซื้อจะขายวสัดุทันตกรรม จ านวน 19 รายการ 1,980,848.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4038002561 4 ก.ค. 65 
2 จะซื้อจะขายวสัดเุวชภัณฑร์ายการ Glove Disposable Non-

Powder จ านวน 8,000 กล่อง 
1,120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคาโฟรดัก ช่ัน จ ากัด 4038002560 1 ก.ค. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 จ้างบ ารุงรักษาเครื่องส ารองไฟ (USB) ส าหรับห้องควบคุม เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)  

857,605.00 วิธีคัดเลือก บริษัท พีคเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั 4030000719 5 ส.ค.65 

2 จ้างผลิตยาสีฟัน M-Dent Natural Plus TP 100 g. จ านวน 
30,000 ช้ิน และ M-Dent Fresh lemon 250 ml. จ านวน 
10,000 ขวด 

1,381,325.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง 
จ ากัด 

4030000720 10 ส.ค. 65 

3 จ้างปรับปรุงระบบดูดน้ าลายยูนิตทันตกรรม Suction ระยะที่ 2 
จ านวน 173 ตัว 

2,814309.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด 4030000721 15 ส.ค.65 

4 ซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมเครื่องเขย่า 
(CO2 Incubator) จ านวน 1 ชุด 

450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด 4030000722 17 ส.ค.65 

5 ซื้อวัสดุและครภุัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 14 รายการ 347,396.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.วี.ที. ซัพพลายส์ จ ากัด 4030000723 17 ส.ค.65 
6 ซื้อวัสดุทันตกรรม จ านวน 15 รายการ 631,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดนทัล วิช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 4030000724 17 ส.ค.65 
7 จ้างปรับปรุงห้องพักทันตแพทย์ คลินิกตรวจพิเคราะห์และบ าบัด

ฉุกเฉิน ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ  
399,998.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเพ่น วาย ดีไซน์ จ ากัด 4030000725 24 ส.ค.65 

8 จ้างบริการทัวรเ์พื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศ จ านวน 1 งาน 5,925,415.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เอ แอนด์ เอ ฮอลิเดร์ สเปเชียล 
จ ากัด 

4030000726 26 ส.ค.65 

9 ซื้อครุภณัฑ์ห้องประชุมอาคารปฏบิัติการวิขัย ช้ัน 5                 
จ านวน 1 งาน 

357,968.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.วี.ที ซัพพลายส์ จ ากัด 4030000727 26 ส.ค.65 

 
 
 
 
 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 เช่าด้ามกรอฟันความเร็วสูง (Airotor handpiece) จ านวน 100 
ชุด 

2,039,976.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด 4038002562 9 ก.ย.65 

2 จ้างเหมาทัวร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการสาขาทันตแพทยศาสตร์ 
ระดับนานาชาติ องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งท่ี 19 จ านวน 1 งาน 

346,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล 
จ ากัด 

4030000729 9 ก.ย.65 

3 ซื้ออุปกรณฮ์ารด์ดิสก์ ส าหรับอุปกรณ์จดัเก็บข้อมลู SAN 
STORAGE จ านวน 1 ชุด   

370,755.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.วี.ที ซัพพลายส์ จ ากัด 4030000728 13 ก.ย.65 

4 ซื้ออุปกรณ์จดัเก็บข้อมลูภาพรังสีวทิยาจากระบบ PACS (SAN 
Storage) ส าหรับระบบท าส าเนาฐานข้อมูลส่วนกลาง (Back up 
System Application จ านวน 1 ชุด 

1,950,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท พีค เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 4030000730 22 ก.ย.65 

5 จ้างซ่อมบันไดเลื่อน จ านวน 9 รายการ 1,179,699.12 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

4030000731 23 ก.ย.65 
 

6 ซื้อเครื่องฉายแสงวสัดุอุดฟันแบบไร้สาย จ านวน 20 เครื่อง 640,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 4030000732 23 ก.ย.65 
7 ซื้อไฟฉุกเฉิน (emergency Light) ยี่ห้อ Max Bright รุ่น CP 04 

AD จ านวน 631 เครื่อง 
780,000.00 e-bidding บริษัท จรุงกิจชัย อิเลคทริค ไพศาล จ ากัด 4030000733 26 ก.ย.65 

  

 

 

 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 เช่าอาคาร 726,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี.โอ.ที แลนด์ จ ากดั 4030000742 1 ต.ค.65 
2 จะซื้อจะขายวสัดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 2,707,442.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกแอดวานซ์ เทคโนโลยี 

จ ากัด 
4038002658 12 ต.ค.65 

3 จะซื้อจะขายวสัดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 972,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยุนิตี้ เด็นตัล จ ากดั 4038002659 17 ต.ค.65 
4 จะซื้อจะขายวสัดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 1,122,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาสิน 4038002660 18 ต.ค.65 
5 จ้างปรับปรุงคลินิกทันตกรรมทั่วไปและวิทยาระบบบดเคี้ยว 

โรงพยาบาลทันตกรรมจักรสีิรินธร จ านวน 1 งาน 
7,760,000.00 e-bidding บริษัท เจเค เดคคอน จ ากัด 4030000734

1 
20 ต.ค.65 

6 จ้างบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลทันตกรรม (DT-
HIS) จ านวน 1 งาน 

3,380,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอส.บี (กรุงเทพ) จ ากัด 4030000735 20 ต.ค.65 

7 จ้างบริการทัวร์ในการเดินทางไปประชุมวิชาการนานาชาติทาง
ทันตแพทย์ลุ่มแม่น้ าโขง (IDCMR2022) ณ Coorg karnatana 
สาธารณรัฐอินเดีย จ านวน 1 งาน 

1,256,200.00 วิธีคัดเลือก บริษัท สมศิริทัวร์ จ ากัด 4030000736 20 ต.ค.65 

8 จ้างบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรศ์ูนย์กลางส าหรับข้อมลูทาง
การแพทย์ (Server) พร้อมระบบซอฟแวร์ Pacs แบบ Fully 
Web Base Application จ านวน 2 ชุด 

550,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จ ากดั 4030000737 21 ต.ค.65 

9 จะซื้อจะขายวสัดุงานบ้านงานครัว/เวชภัณฑ์/วิทยาศาสตร์
จ านวน 7 รายการ 

3,415,116.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4038002662 21 ต.ค.65 

10 จ้างบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและวางแผน
ทรัพยากรทั้งองค์กร (DTERP) 

930,900.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จ ากัด 4030000738 25 ต.ค.65 
 

 
 
 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

11 จะซื้อจะขายวสัดุทันตกรรม จ านวน 11 รายการ 2,735,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 4038002664 25 ต.ค.65 
12 จะซื้อจะขายวสัดเุวชภัณฑ์ จ านวน 8 รายการ 3,868199.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4038002665 25 ต.ค.65 
13 จะซื้อจะขายวสัดุทันตกรรม จ านวน 28 รายการ 10,557,850.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4038002719 25 ต.ค.65 
14 จะซื้อจะขายวสัดุทันตกรรม รายการ Spray Kavo Quoto Care 

จ านวน 600 Can 
576,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดนทัล วิชัน (ประเทศไทย) จ ากัด 4038002718 25 ต.ค.65 

15 จะซื้อจะขายวสัดุวิทยาศาสตร์ รายการกระดาษเช็ดพื้นผิวผสม
น้ ายาฆ่าเช้ือ Caviwipes 

2,760,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4038002715 25 ต.ค.65 

16 จะซื้อจะขายวสัดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 2,197,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4038002712 25 ต.ค.65 
17 จะซื้อจะขายวสัดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 702,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร จ ากัด 4038002714 25 ต.ค.65 
18 จะซื้อจะขายวสัดุทันตกรรม จ านวน 2 รายการ 1,937,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 4038002716 25 ต.ค.65 
19 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จ านวน 1 งาน 5,671,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระ

บรมราชูถัมภ ์
4030000739 28 ต.ค.65 

20 จ้างบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานศึกษา               
(DT-EDU) จ านวน 1งาน 

594,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บิซโพเทนเชียล จ ากัด 4030000740 31 ต.ค.65 

21 ซื้อครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 14 รายการ 512,401.60 วิธีคัดเลือก บริษัท วรภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั 4030000741 31 ต.ค.65 
 

 

 

 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 จะซื้อจะขายวสัดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 1,358,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด 4038002713 7 พ.ย.65 
2 จะซื้อจะขายวสัดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ Tempolary 

I.R.M Standard จ านวน 300 ชุด 
462,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4038002717 9 พ.ย.65 

3 จะซื้อจะขาย M-Dent Chlorhexdine mouth wash ขนาด 
200 ml จ านวน 30,000 ขวด 

1,500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โรงงานภสัชอุตสาหกรรม เจเอสที 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

4038002735 10 พ.ย.65 

4 ซื้อเครื่องสลายเซลล์โดยใช้ความถี่สูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด 

310,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์
จ ากัด 

4030000744 24 พ.ย.65 

5 ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ แขวงทุ่ง
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เครื่อง 

480,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์
จ ากัด 

4030000745 25 พ.ย.65 

6 จะซื้อจะขายวสัดุทันตกรรมรากเทยีมระบบ Straumann และ
ระบบ Neo Dent  

25,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สตรอแมนน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

4038002751 27 พ.ย.65 

7 จ้างปรับปรุงระบบเครื่องอัดอากาศ ประจ าอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษา จ านวน 1 งาน 

1,364,250.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ควอลิตี้ โปรดักส์ พลัส จ ากัด 4030000746 29 พ.ย.65 

8 ซื้อเครื่องเขย่าแบบควบคมุอุณหภมูิแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เครื่อง 

385,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด 4030000747 29 พ.ย.65 

9 จะซื้อจะขายวสัดเุสริมสร้างกระดกูและเนื้อเยื่ออ่อน 1,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สตรอแมนน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

4038002758 30 พ.ย.65 

10 จะซื้อจะขายวสัดุทันตกรรมรากเทยีมระบบ Zimmer  2,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุดม เมดคิอล อิควิปเม้นท ์จ ากัด 4038002754 30 พ.ย.65 
11 จะซื้อจะขายวสัดเุสริมสร้างกระดกูและเนื้อเยื่ออ่อน ระบบ 

Zimmer  
2,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุดม เมดคิอล อิควิปเม้นท ์จ ากัด 4038002756 30 พ.ย.65 

 
 



แบบสรุปการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 
หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซื้อจัด

จ้าง (บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เลขท่ีสญัญา วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา 

1 ซื้อเครื่องถ่ายสารพันธุกกรรมสูเ่ซลล์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เครื่อง 

481,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จ ากัด 4030000748 1 ธ.ค.65 

2 ซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด 

480,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดีเอส อินโนเทค จ ากัด 4030000750 9 ธ.ค.65 

3 จะซื้อจะขายวสัดเุสริมสร้างกระดกูและเนื้อเยื่ออ่อนระบบ MTF 
และระบบ Geistlich 

1,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเด็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด 

4038002755 21 ธ.ค.65 

4 จะซื้อจะขายวสัดเุสริมสร้างกระดกูและเนื้อเยื่ออ่อน 2,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออสเทมส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 4038002757 21 ธ.ค.65 
5 จะซื้อจะขายวสัดุทันตกรรมรากเทยีม ระบบ Osstem 6,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออสเทมส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 4038002752 22 ธ.ค.65 
6 จะซื้อจะขายวสัดุทันตกรรมรากเทยีม ระบบ Dentium 2,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อิมแพลนเทียม จ ากดั 4038002753 22 ธ.ค.65 
7 ซื้อเครื่องสแกนสไลด์เสมือนจริงแบบดิจิทัล แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด 
6,741,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดเูคชั่น

แนล จ ากัด 
4030000752 22 ธ.ค.65 

8 ซื้อชุดถ่ายภาพระบบดิจติอล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด 

630,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดเูคชั่น
จ ากัด 

4030000753 27 ธ.ค.65 

9 ซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสงูควบคุมอุณหภมูิแบบตั้งโต๊ะ 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เครื่อง 

559,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด 4030000754 27 ธ.ค.65 

10 จ้างเปลี่ยนสารกรองน้ าของระบบผลิตน้ าโอโซนประจ าอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ฯ  

900,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท สยาม-เคมีเทค จ ากดั 4030000756 29 ธ.ค.65 

 
 


