
 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   63027220520

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0103554055521

ชื�อผูเ้สนอราคา   ปณต ทรานสปอรต์

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   263/2563

วนัที�ทําสญัญา   13/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   12,500.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214296822

 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   

จา้งเหมารถปรับอากาศขนาด 12 ที�นั�ง 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   63027174889

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0125537009586

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท โมเดอรน์ พริ�นเทค แอนด ์เลเบิ�ล จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   244/2563

วนัที�ทําสญัญา   19/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   12,840.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214257017

 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   

จา้งพมิพว์สัดสํุานักงาน   - แบบฟอรม์ 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   63027301134

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105527028430

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท เบอรล์นิฟารม์าซตูคิอลอนิดสัตรี� จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   259/2563

วนัที�ทําสญัญา   28/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   12,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214283708

 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   63027299927

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105551105503

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท พรอสฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   260/2563

วนัที�ทําสญัญา   25/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   68,966.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214284010

 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   63027290960

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0125546008201

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท แล็บมาสเตอร ์แอด๊วานซ ์จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   257/2563

วนัที�ทําสญัญา   26/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   67,750.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214282810

 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 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   63027287318

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105530033848

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท โอสถ อนิเตอร ์แลบบอราทอรสี ์จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   255/2563

วนัที�ทําสญัญา   27/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   4,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214282457

 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 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   63027383810

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   262/2563

วนัที�ทําสญัญา   24/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   4,340.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214292253

 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   63037004427

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   266/2563

วนัที�ทําสญัญา   27/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   2,768.09

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314006081

 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   63027046070

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0994000165315

ชื�อผูเ้สนอราคา   องคก์ารเภสชักรรม

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   สธ 0935.06/166

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

จํานวนเงนิ   59,160.14

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314044548

 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 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   63027159913

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105531014391

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท เอส.ด.ีทนัตเวช (1988) จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   250/2563

วนัที�ทําสญัญา   28/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   6,100.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214191546

 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   63027158060

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105525009144

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ไทยกอ๊ส จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   246/2563

วนัที�ทําสญัญา   21/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   5,200.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214191444

 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 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   63027288247

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105530050297

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท นวิไลฟ์ ฟารม์า่ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   256/2563

วนัที�ทําสญัญา   24/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   3,646.96

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214282622

 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   63027286800

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105539106911

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   254/2563

วนัที�ทําสญัญา   24/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   2,236.30

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214282340

 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 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   63027373575

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   261/2563

วนัที�ทําสญัญา   21/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   161.25

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214285092

 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 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   63027158940

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105554018016

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท มติร เมดดคิอล จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   245/2563

วนัที�ทําสญัญา   19/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   3,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214191346

 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   63027215283

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105526008869

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท เอกเสคควิทฟิ เทรดดิ�ง จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   245/2563

วนัที�ทําสญัญา   19/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   4,881.35

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214191349

 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   63027159544

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0145553001250

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท มารธ์า กรุป๊ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   251/2563

วนัที�ทําสญัญา   19/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   3,070.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214191344

 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 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   63027081614

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105535071667

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ควอลฟิาย กรุป๊ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   245/2563

วนัที�ทําสญัญา   17/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   7,190.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214103345

 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 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   63027160495

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105539106911

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   248/2563

วนัที�ทําสญัญา   19/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   24,075.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214191484

 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 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   63027334384

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   253/2563

วนัที�ทําสญัญา   20/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   4,198.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214256386

 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 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   63027122534

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105523002118

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   241/2563

วนัที�ทําสญัญา   17/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   16,424.50

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214123639

 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   63027045549

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0994000165315

ชื�อผูเ้สนอราคา   องคก์ารเภสชักรรม

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   สธ 0935.06/164

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

จํานวนเงนิ   7,704.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214158230

 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 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   63027081533

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105536030123

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ไบโอจนีเีทค จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   236/2563

วนัที�ทําสญัญา   12/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   7,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214102951

 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 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   63017246321

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0107535000192

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส ์จํากดั (มหาชน)

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   215/2563

วนัที�ทําสญัญา   11/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   14,500.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114216827

 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 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   63017394312

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105539106911

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   222/2563

วนัที�ทําสญัญา   11/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   418,370.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114365305

 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   63027283204

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0123551005442

ชื�อผูเ้สนอราคา   หา้งหุน้สว่นจํากดั ชชัวาลย ์แอรค์อนดชิั�น

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   252/2563

วนัที�ทําสญัญา   17/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   44,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214254209

 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�อครภุณัฑสํ์านักงาน - เครื�องปรับอากาศ 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   63027110082

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105553022311

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ไบโอวาลสิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   233/2563

วนัที�ทําสญัญา   14/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   29,425.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214111977

 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 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   63027081856

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   232/2563

วนัที�ทําสญัญา   14/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   24,500.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214111372

 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 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   63027081687

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105523002118

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   234/2563

วนัที�ทําสญัญา   14/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   13,139.60

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214102576

 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   63027081509

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105533048731

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ธเนศพัฒนา จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   237/2563

วนัที�ทําสญัญา   14/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   1,950.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214102101

 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   63027068110

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0115539002911

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท เอฟ.ซ.ีพ.ี จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   238/2563

วนัที�ทําสญัญา   13/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   2,200.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214102049

 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   63027069593

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105539008251

ชื�อผูเ้สนอราคา   . บรษัิท อนิโฟกสั เฟิรม์มิ�ง จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   239/2563

วนัที�ทําสญัญา   14/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   3,219.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214101920

 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 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   63027168143

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   3120101862401

ชื�อผูเ้สนอราคา   รา้นตวิานนทย์างยนต์

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   243/2563

วนัที�ทําสญัญา   17/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   7,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214169268

 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   63027218604

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   168/2563

วนัที�ทําสญัญา   13/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   1,062.51

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214165972

 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   63027189542

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0107551000134

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซโีอแอล จํากดั (มหาชน)

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   167/2563

วนัที�ทําสญัญา   13/02/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   2,040.02

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214162546

 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 (แผน่ดกัจับสิ�งแปลกปลอมในอากาศ) 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   63017261175

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   3330200161808

ชื�อผูเ้สนอราคา   ท.ี เอ็น อนิเตอร ์2009

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   220/2563

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

จํานวนเงนิ   20,880.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630114350383

 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 12 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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