


วันที่ เลขที่

1 0994000160151 กรุงเทพมหานคร จ้างเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยติดเชื้อ เริ่มตั้งแต่วันที่      1

 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 (เดือนละ 6,000.-บาท) 

จํานวน 12 เดือน

72,000.00 1 ตุลาคม 2564 - 1

2 3300900761158 ร้านเลย์ปรินส์ จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30

 กันยายน 2565 (เดือนละ 8,000.-บาท) จํานวน 12 เดือน

96,000.00 1 ตุลาคม 2564 - 1

3 0105542084736 บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จํากัด จ้างค่าบริการบํารุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อสําหรับห้อง

ผ่าตัดปลอดเชื้อ  จํานวน 1 งาน

33,919.00 1 ตุลาคม 2564 - 1

4 ‐ ร้าน ซี แอนด์ พี จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 เครื่อง 2,000.00 11 ตุลาคม 2564 - 1

5 0105520015634 บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จํากัด จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า  จํานวน 1 เครื่อง 2,516.00 1 พฤศจิกายน 2564 - 1

6 ‐ ร้าน ซี แอนด์ พี จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 เครื่อง 3,000.00 5 พฤศจิกายน 2564 - 1

7 0994000160682 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ้างบริการวัดรังสีรายบุคคล  จํานวน 5 ราย 5,000.00 17 พฤศจิกายน 2564 - 1

8 0105548076107 บริษัท ออร์โทดอนทิคไลน์ จํากัด ซื้อกระดาษ Tracing  จํานวน 2 เล่ม 2,700.00 17 พฤศจิกายน 2564 - 1

9 0105531014391 บริษัท  เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จํากัด ซื้อวัสดุทันตกรรม จํานวน 3 รายการ 38,832.00 17 พฤศจิกายน 2564 - 1

10 0105542041191 บริษัท  เคอิชิคาอิ เดนตัล เซอร์วิส แอนด์ แล็ป จํากัด จ้างทําชิ้นงานฟันปลอม  จํานวน 2 รายการ 3,370.50 17 พฤศจิกายน 2564 - 1

11 0105539077465 บริษัท  ไทยเอเชียเด็นทอลแล็บ จํากัด จ้างทําชิ้นงานฟันปลอม  จํานวน 2 รายการ 8,943.06 17 พฤศจิกายน 2564 - 1

12 0105553015404 บริษัท โปรเด้นท์ อินเตอร์ เดนทัล แลบ จํากัด จ้างทําชิ้นงานฟันปลอม  จํานวน 5 รายการ 2,550.00 17 พฤศจิกายน 2564 - 1

13 0105530038980 บริษัท ควอลิตี้ เด็นตัลแล็บ จํากัด จ้างทําชิ้นงานฟันปลอม  จํานวน 8 รายการ 29,264.50 17 พฤศจิกายน 2564 - 1

14 0105546061129 บริษัท  เด็นทัลอาร์ต แลป จํากัด จ้างทําชิ้นงานฟันปลอม  จํานวน 9 รายการ 48,117.90 17 พฤศจิกายน 2564 - 1

15 0125541000270 บริษัท  โทรฟี จํากัด ซื้อกระดาษเครื่องวัดความดัน  จํานวน 100 ม้วน 5,000.00 17 พฤศจิกายน 2564 - 1

16 0105536027432 บริษัท  นูเด้นท์ จํากัด ซื้อน้ํายาฟอกสีฟัน 15% (Refill)  จํานวน 1 กล่อง 935.00 17 พฤศจิกายน 2564 - 1

17 0105558174284 บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จํากัด ซื้อแผ่นปิดแผลสังเคราะห์ Posterior Large  จํานวน 1 แผ่น 9,265.00 17 พฤศจิกายน 2564 - 1

18 0994000059205 ศูนย์บริการวิชาการทางเภสัชศาสตร์            คณะ

เภสัชศาสตร์ มศว

ซื้อ0.05% Dexamethasone phosphate mouthwash  

จํานวน 5 ลิตร

3,000.00 17 พฤศจิกายน 2564 - 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 1  (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564)

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ

ลําดับที่

(1)

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจําตัวประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ

(3)

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง

(4)

จํานวนเงินรวม

ที่จัดซื้อจัดจ้าง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผล

สนับสนุน

(7)
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19 3101300117609 ร้านยา มศว ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จํานวน 13 รายการ 2,165.00 17 พฤศจิกายน 2564 - 1

20 0115547004366 บริษัท นูโวเด้นท์ จํากัด ซื้อวัสดุทันตกรรม จํานวน 3 รายการ 23,900.00 17 พฤศจิกายน 2564 - 1

21 0105523002118 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ซื้อวัสดุทันตกรรม จํานวน 20 รายการ 90,903.99 17 พฤศจิกายน 2564 - 1

22 0105554109208 บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด ซื้อวัสดุทันตกรรม จํานวน 4 รายการ 9,890.00 17 พฤศจิกายน 2564 - 1

23 0107538000347 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซื้อหมึกพิมพ์ จํานวน 6 รายการ 45,544.55 17 พฤศจิกายน 2564 - 1

24 0905554001922 บริษัท  กิโค (ไทยแลนด์) จํากัด จ้างทําชิ้นงานสําหรับการจัดฟันแบบถอดได้ (Clear-vacumm 

appliance)  จํานวน 5 ชิ้น

7,000.00 22 พฤศจิกายน 2564 - 1

25 0103560007410 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค แอนด์ แอร์ เซอร์วิส (2017) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ  จํานวน 11 เครื่อง 25,500.00 22 พฤศจิกายน 2564 - 1

26 0105551117242 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จํากัด ซื้อวัสดุทันตกรรม จํานวน 24 รายการ 99,133.36 26 พฤศจิกายน 2564 - 1

27 0105520012376 บริษัท  แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จํากัด ซื้อหน้ากาก 4 ชั้น KN95 แบบพับได้  จํานวน 50 กล่อง 8,950.00 29 พฤศจิกายน 2564 - 1

28 0105531029747 บริษัท  เด็นท์-เมท จํากัด ซื้อวัสดุทันตกรรม จํานวน 19 รายการ 52,550.00 29 พฤศจิกายน 2564 - 1

29 0105558174284 บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จํากัด ซื้อวัสดุทันตกรรม จํานวน 14 รายการ 27,550.00 29 พฤศจิกายน 2564 - 1

30 0105523002118 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ซื้อวัสดุทันตกรรม จํานวน 3 รายการ 33,854.80 29 พฤศจิกายน 2564 - 1

31 0105536027432 บริษัท  นูเด้นท์ จํากัด จ้างทําถาดฟอกสีฟัน  จํานวน 1 รายการ 642.00 2 ธันวาคม 2564 - 1

32 0133552004237 ห้างหุ้นส่วนจํากัด กุญชรเทคโนโลยี ซื้อน้ํากลั่น จํานวน จํานวน 2 รายการ 9,223.40 3 ธันวาคม 2564 - 1

33 0113556002344 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พาตินา เดนท์ จ้างทําเฝือกสบฟัน  จํานวน 1 รายการ 1,817.93 7 ธันวาคม 2564 - 1

34 0105547157685 บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลแบบสอดแขน  จํานวน 1 

เครื่อง

6,600.00 7 ธันวาคม 2564 - 1

35 3310200100540 ร้าน  พิชิต ดิ ออโท แลป จ้างทําชิ้นงานสําหรับทันตกรรมจัดฟัน  จํานวน 44 รายการ 30,200.00 13 ธันวาคม 2564 - 1

36 0105557127223 บริษัท  ไบโอเด็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ซื้อวัสดุทันตกรรมรากเทียม จํานวน 4 รายการ 34,360.00 14 ธันวาคม 2564 - 1

37 0105531014391 บริษัท  เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จํากัด ซื้อวัสดุทันตกรรมรากเทียม จํานวน 3 รายการ 74,064.00 14 ธันวาคม 2564 - 1

38 0105523002118 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ซื้อยาสีฟันและน้ํายาบ้วนปาก จํานวน 3 รายการ 6,394.32 16 ธันวาคม 2564 - 1

39 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม ซื้อยา จํานวน 2 รายการ 2,008.00 16 ธันวาคม 2564 - 1
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40 0105523002118 บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ซื้อวัสดุทันตกรรม จํานวน 18 รายการ 99,590.76 22 ธันวาคม 2564 - 1

41 0105536027432 บริษัท  นูเด้นท์ จํากัด ซื้อน้ํายาฟอกสีฟัน 15% (Refill)  จํานวน 1 กล่อง 935.00 22 ธันวาคม 2564 - 1

42 0105559043311 บริษัท นีโอไบโอเทค (ไทยแลนด์) จํากัด ซื้อวัสดุทันตกรรมรากเทียม จํานวน 8 รายการ 68,750.00 22 ธันวาคม 2564 - 1

43 0105555154827 บริษัท เอ พี พร้อมใจ กรุ๊ป จํากัด ซื้อถุงมือผ่าตัด จํานวน 4 รายการ 12,070.00 27 ธันวาคม 2564 - 1

44 0103528002602 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ป.เวชชูปกรณ์ ซื้อใบมีดผ่าตัด จํานวน 2 รายการ 10,350.00 28 ธันวาคม 2564 - 1

45 0105522009488 บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จํากัด ซื้อยา จํานวน 2 รายการ 2,008.00 30 ธันวาคม 2564 - 1

46 0105520015634 บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จํากัด จ้างซ่อมเครื่องอบผ้าและเครื่องซักผ้า จํานวน 2 เครื่อง 6,722.00 30 ธันวาคม 2564 - 1

รวมทั้งสิ้น 1,159,090.07

(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ

1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560

               ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

               ดว่นที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

หมายเหตุ  :  เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

(1) ระบุลําดับที่เรียงตามลําดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

(2) ระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสํานักงาน ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(5) ระบุจํานวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจํานวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ 

(6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน


