
 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   63017082012

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   3451100757342

ชื�อผูเ้สนอราคา   นายพลากร ดวงเกตุ

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   212/2563

วนัที�ทําสญัญา   15/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   6,500.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114164707

 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   

จา้งเหมาวเิคราะหข์อ้มลู  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   63017413033

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105528039974

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท เมดทิอป จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   227/2563

วนัที�ทําสญัญา   29/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   243,120.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114368863

 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 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   63017134879

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105520012376

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท แอคคอรด์ คอรป์อเรชั�น จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   207/2563

วนัที�ทําสญัญา   31/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   11,030.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114133195

 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�อวสัดทุนัตกรรม 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   63017375374

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105558174284

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ไดรว ์เด็นทั�ล อนิคอรป์อเรชั�น จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   221/2563

วนัที�ทําสญัญา   03/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   4,980.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114364884

 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�อวสัดทุนัตกรรม 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   63017154375

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105523002118

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   209/2563

วนัที�ทําสญัญา   31/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   11,256.40

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114181157

 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�อวสัดทุนัตกรรม 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   63017379879

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105538123650

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   228/2563

วนัที�ทําสญัญา   30/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   8,292.50

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114368835
 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 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   63017379879

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105538123650

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   228/2563

วนัที�ทําสญัญา   30/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   8,292.50

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114368835
 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 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   63017392934

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105539106911

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   223/2563

วนัที�ทําสญัญา   30/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   70,673.50

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114368738
 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   63017374480

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105504000253

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท แปซฟิิค เฮลธแ์คร ์(ไทยแลนด)์ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   224/2563

วนัที�ทําสญัญา   30/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   3,595.20

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114364510
 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�อยานอกบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิ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   63017371258

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105504000806

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอรี� (อํานวยเภสชั) จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   225/2563

วนัที�ทําสญัญา   31/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   4,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114364611
 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�อวสัดกุารแพทย ์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   63017399819

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105539106911

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   226/2563

วนัที�ทําสญัญา   30/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   3,299.75

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114364322
 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   63017401466

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   1100501190225

ชื�อผูเ้สนอราคา   รา้นแหมม่พมิพท์อง

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   229/2563

วนัที�ทําสญัญา   05/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   1,070.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114363740
 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   

จา้งทําตรายาง 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   63017539665

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   165/2563

วนัที�ทําสญัญา   31/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   7,931.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214023443
 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 จํานน 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   63027051847

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105538144401

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิทวฒุชิยัเทรดดิ�งจํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   166/2563

วนัที�ทําสญัญา   04/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   19,813.19

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214043820
 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 16 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   63017359752

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0125553004771

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ชยัทวคีณู จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   230/2563

วนัที�ทําสญัญา   29/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   9,951.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114378487
 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   63017179934

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0125533003869

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท  ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร ์ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   213/2563

วนัที�ทําสญัญา   24/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   9,600.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114199647
 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 ๓ 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   63017131262

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105509002220

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท สยามฟารม์าซตูคิอล จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   208/2563

วนัที�ทําสญัญา   20/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   36,452.76

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114132995
 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 5 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   63017157074

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105553101611

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท พาวเวอร ์เมด จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   210/2563

วนัที�ทําสญัญา   23/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   203,845.70

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114181784
 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 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   63017142719

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105523002118

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   211/2563

วนัที�ทําสญัญา   17/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   6,350.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114181593
 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�อวสัดทุนัตกรรม 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   63017245316

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0107529000011

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ชมุชนเภสชักรรม จํากดั (มหาชน)

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   216/2563

วนัที�ทําสญัญา   28/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   9,880.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114217107
 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   63017243373

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105523002118

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   217/2563

วนัที�ทําสญัญา   22/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   3,745.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114216666
 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�อวสัดทุนัตกรรม จํานวน ๑ 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   63017235216

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0103545004545

ชื�อผูเ้สนอราคา   เด็นทลั ซพัพลาย แอนด ์เซอรว์สิ

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   219/2563

วนัที�ทําสญัญา   23/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   72,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114306056
 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�อครภุณัฑว์ทิยาศาตรก์ารแพทย-์เครื�องขดูหนิปนูไฟฟ้า 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   63017397917

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   3710290000031

ชื�อผูเ้สนอราคา   นางเย็น   โพธิ�ชะอุม่

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   161/2563

วนัที�ทําสญัญา   29/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   5,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114376256
 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-ลกูประคบ 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   63017503150

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   164/2563

วนัที�ทําสญัญา   29/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   29,250.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114384876
 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�อวสัดกุฬีา 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   63017092192

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105536112375

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ว ีอาร ์พ ีเดน้ท ์จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   206/2563

วนัที�ทําสญัญา   13/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   6,520.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114086930
 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�อวสัดทุนัตกรรม 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   63017085033

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532093058

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ยนูติี� เด็นตลั จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   202/2563

วนัที�ทําสญัญา   10/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   3,750.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114085784
 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�อวสัดทุนัตกรรม 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   63017084292

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105486000056

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท วทิยาศรม จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   203/2563

วนัที�ทําสญัญา   22/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   1,170.72

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114086037
 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   63017358473

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   163/2563

วนัที�ทําสญัญา   20/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   518.95

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114277416
 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


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   63017091026

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0125553004771

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ชยัทวคีณู จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   160/2563

วนัที�ทําสญัญา   17/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   7,811.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114133803
 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 2 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   63017086730

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105542016846

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท เซสท-์เมด จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   204/2563

วนัที�ทําสญัญา   13/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   4,815.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114086242
 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   63017087964

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105523002118

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   205/2563

วนัที�ทําสญัญา   13/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   8,506.50

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114086625
 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�อวสัดทุนัตกรรม 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   62127355154

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0107544000108

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ปตท. จํากดั(มหาชน)

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   201/2563

วนัที�ทําสญัญา   02/01/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   2,115.05

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114007859
 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�อวสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น -แกส๊หงุตม้ 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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