
 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127448292

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105535164932

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท กรงุเทพ อารไ์อเอ แล็บ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   200/2563

วนัที�ทําสญัญา   27/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   120,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114003970

 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)

 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

จา้งตรวจสิ�งสง่ตรวจ จํานวน 8 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127299544

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0993000301021

ชื�อผูเ้สนอราคา   มลูนธิพัิฒนาการเด็กราชนครนิทร ์ในพระราชปูถมัภ ์ฯ

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   149/2563

วนัที�ทําสญัญา   20/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   6,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214307659
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดโุฆษณาและเผยแพร ่- ชดุพัฒนาการเด็ก DSPM จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127118375

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105537018089

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท เอ.เอส.เทคโนโลย ีแอนด ์คอมมนูเิคชั�น จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   121/2563

วนัที�ทําสญัญา   13/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   4,547.50

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214098880
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดคุอมพวิเตอร-์ลกูดรัม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127179888

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105537018089

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท เอ.เอส.เทคโนโลย ีแอนด ์คอมมนูเิคชั�น จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   129/2563

วนัที�ทําสญัญา   13/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   9,951.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214148457
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดคุอมพวิเตอร-์อปุกรณเ์ชื�อมตอ่สญัญาณภาพ Sever โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127117734

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0994000521839

ชื�อผูเ้สนอราคา   ชมุนุมสหกรณก์ารเกษตรแหง่ประเทศไทย จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   171/2563

วนัที�ทําสญัญา   11/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   1,998,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214122425
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

จา้งจัดหาสื�อสิ�งพมิพค์วามรอบรูด้า้นการเสรมิสรา้งศกัยภาพผูป่้วยเบาหวาน ความดนัโลหติ
สงู(ครบองคร์วม 3อ.+1ย.)ประจําปี 2563 จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127458050

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   159/2563

วนัที�ทําสญัญา   26/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   2,782.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214370608
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดไุฟฟ้าและวทิย ุจํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127456730

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   158/2563

วนัที�ทําสญัญา   26/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   4,689.97

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214369494
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 11 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127455649

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   157/2563

วนัที�ทําสญัญา   26/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   14,129.35

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214368373
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดกุารศกึษา จํานวน 10 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127447705

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   156/2563

วนัที�ทําสญัญา   26/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   8,522.92

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214367458
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 8 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127446273

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   154/2563

วนัที�ทําสญัญา   26/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   2,117.53

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214360386
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127444735

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   153/2563

วนัที�ทําสญัญา   26/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   2,762.74

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214359056
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127421423

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   3400400647886

ชื�อผูเ้สนอราคา   นางสาว นภิาพร คชมติร

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   199/2563

วนัที�ทําสญัญา   19/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   12,500.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214342513
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

จา้งเหมาเกบ็ขอ้มลูสํารวจดา้นอนามยัแมแ่ละเด็ก จํานวน 1 งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127318404

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0103550003926

ชื�อผูเ้สนอราคา   หา้งหุน้สว่นจํากดั รักด ีกราฟฟิก แอนด ์ดไีซน ์(2007)

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   142/2563

วนัที�ทําสญัญา   23/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   10,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214296467
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

จา้งเหมาผลติสื�อประชาสมัพันธ ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127288929

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   3451100757342

ชื�อผูเ้สนอราคา   นายพลากร ดวงเกตุ

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   198/2563

วนัที�ทําสญัญา   19/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   20,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214339894
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

จา้งเหมาออกแบบระบบการจัดเกบ็ขอ้มลู  จํานวน 1 งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127401510

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0107551000134

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน)

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   148/2563

วนัที�ทําสญัญา   24/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   11,115.32

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214335798
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดงุานบา้นงานครัว จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127401420

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   147/2563

วนัที�ทําสญัญา   24/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   28,432.04

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214322747
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดไุฟฟ้าและวทิย ุจํานวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127414810

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   152/2563

วนัที�ทําสญัญา   24/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   78,880.40

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214333982
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127318367

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   145/2563

วนัที�ทําสญัญา   19/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   3,587.50

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214332346
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127318336

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   135/2563

วนัที�ทําสญัญา   19/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   6,403.95

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214277694
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127318353

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   146/2563

วนัที�ทําสญัญา   19/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   1,866.08

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214331119
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127258653

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0994000158378

ชื�อผูเ้สนอราคา   มหาวทิยาลยัมหดิล

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   151/2563

วนัที�ทําสญัญา   23/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   6,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214310050
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดวุทิยาศาสตรก์ารแพทย ์   จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127345898

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   197/2563

วนัที�ทําสญัญา   23/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   118,667.28

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214278793
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดงุานบา้นงานครัว จํานวน 19 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127375570

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0107551000134

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน)

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   144/2563

วนัที�ทําสญัญา   23/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   6,156.95

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214316353
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดไุฟฟ้าและวทิย ุจํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127375406

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   143/2563

วนัที�ทําสญัญา   23/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   232.19

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214301652
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดสํุานักงาน จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127458050

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   159/2563

วนัที�ทําสญัญา   26/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   2,782.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214370608
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดไุฟฟ้าและวทิย ุจํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127203055

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105539106911

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   131/2563

วนัที�ทําสญัญา   23/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   363,800.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214227288
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวคัซนีนอกบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิจํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127197311

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105539106911

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   132/2563

วนัที�ทําสญัญา   20/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   40,125.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214227505
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวคัซนีนอกบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิจํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62117387029

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0994000165315

ชื�อผูเ้สนอราคา   องคก์ารเภสชักรรม

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   สธ 0935.06/1782

วนัที�ทําสญัญา   28/11/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   19,845.58

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214258048
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อยาในยานอกบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิจํานวน 9 รากยาร โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127348060

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105538144401

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท วฒุชิยั เทรดดิ�ง จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   141/2563

วนัที�ทําสญัญา   23/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   23,636.30

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214284442
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดกุอ่สรา้ง จํานวน 9 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127344804

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0107551000134

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน)

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   137/2563

วนัที�ทําสญัญา   19/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   27,108.06

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214278112
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดงุานบา้นงานครัว จํานวน 8 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127211914

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   136/2563

วนัที�ทําสญัญา   19/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   11,331.30

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214277961
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดโุฆษณาและเผยแพร ่จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127318389

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   134/2563

วนัที�ทําสญัญา   19/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   6,245.59

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214277606
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127318378

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   133/2563

วนัที�ทําสญัญา   17/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   2,814.10

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214277384
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127211875

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   126/2563

วนัที�ทําสญัญา   19/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   106,112.07

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214170485
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดสํุานักงาน จํานวน 34 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127153466

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   125/2563

วนัที�ทําสญัญา   19/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   301,310.93

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214170401
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 18 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62117303253

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0125553004771

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ชยัทวคีณู จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   098/2563

วนัที�ทําสญัญา   16/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   2,675.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621114315929
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

จา้งซอ่มครภุณัฑสํ์านักงาน-เครื�องปรับอากาศ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127177844

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0125553004771

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ชยัทวคีณู จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   130/2563

วนัที�ทําสญัญา   13/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   7,918.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214159794
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

จา้งซอ่มครภุณัฑสํ์านักงาน-เครื�องปรับอากาศ จํานวน 5 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127030066

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105530050297

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท นวิไลฟ์ ฟารม์า่ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   115/2563

วนัที�ทําสญัญา   12/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   2,262.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214076553
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อยาในบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิจํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127031892

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105539106911

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   114/2563

วนัที�ทําสญัญา   11/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   35,000.24

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214076710
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวคัซนีนอกบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิจํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62117382535

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105553001705

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท เอเชี�ยน ฟารม์าซตูคิลั จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   108/2563

วนัที�ทําสญัญา   04/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   13,005.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621114364821
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อยาในบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิจํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127120766

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105537018089

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท เอ.เอส.เทคโนโลย ีแอนด ์คอมมนูเิคชั�น จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   122/2563

วนัที�ทําสญัญา   13/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   7,169.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214099188
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดไุฟฟ้าและวทิย-ุอปุกรณเ์ชื�อมตอ่ Video Conference โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127122091

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105549036249

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท 11 กนัยา จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   124/2563

วนัที�ทําสญัญา   02/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   8,450.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214120381
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

จา้งจัดทําสื�อประชาสมัพันธว์ดัรอบรูส้ขุภาพ(Roll Up) จํานวน 5 อนั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127106101

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   119/2563

วนัที�ทําสญัญา   04/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   6,292.08

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214118773
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127066119

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105558033753

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท นวิเออซี ีจํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   112/2563

วนัที�ทําสญัญา   04/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   7,500.70

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214063315
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดสุ ิ�งกอ่สรา้ง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127105991

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0107551000134

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน)

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   117/2563

วนัที�ทําสญัญา   06/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   11,487.37

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214085428
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดสํุานักงาน จํานวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127106056

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0107551000134

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน)

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   118/2563

วนัที�ทําสญัญา   09/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   6,345.11

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214084153
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 8 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127105800

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0992003997034

ชื�อผูเ้สนอราคา   หา้งหุน้สว่นสามญั ทสักิ�น เทรดดิ�ง

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   116/2563

วนัที�ทําสญัญา   09/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   5,970.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214084011
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดสํุานักงาน (ไสก้รองอากาศ) จํานวน 3 ชิ�น โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62117485291

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105523002118

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   109/2563

วนัที�ทําสญัญา   04/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   1,712.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214016886
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อยาในบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิจํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127093604

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   113/2563

วนัที�ทําสญัญา   02/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   2,172.10

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214075760
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62117483227

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   3120101862401

ชื�อผูเ้สนอราคา   รา้นตวิานนทย์างยนต์

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   111/2563

วนัที�ทําสญัญา   06/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   3,500.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214049433
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดยุานพาหนะและขนสง่-แบตเตอรี� โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127028964

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   110/2563

วนัที�ทําสญัญา   02/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   8,948.41

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214025267
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62127005635

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   104/2563

วนัที�ทําสญัญา   02/12/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   311.37

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621214018156
 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)
 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240   

ซื�อวสัดสํุานักงาน จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp
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