
 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   62107211515

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0123561001636

ชื�อผูเ้สนอราคา   หา้งหุน้สว่นจํากดั เมดเทค เฮลทแ์คร์

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   286/2563

วนัที�ทําสญัญา   16/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   280,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314166107

 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�อเครื�องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนชนดิอตัโนมตั ิโดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 15 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   62107207633

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   1100200525104

ชื�อผูเ้สนอราคา   รา้นพาวเวอร ์เทรด

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   290/2563

วนัที�ทําสญัญา   19/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   33,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314201788

 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�อชดุปีนป่ายนุ่มนิ�ม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 15 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   63037204435

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105519002826

ชื�อผูเ้สนอราคา   สนิพัฒนกจิ

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   294/2563

วนัที�ทําสญัญา   18/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   63,451.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314262770

 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   

จา้งซอ่มระบบโทรศพัทภ์ายในอาคาร 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   63037297921

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105553084805

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท เคเอสวายอนิโนเวชั�นโปรดกัส ์จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   295/2563

วนัที�ทําสญัญา   18/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   28,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414107276

 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   

จา้งเหมารถเอ็กซเรยเ์คลื�อนที� จํานวน 1งาน 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   63027306755

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105556123534

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท บางไอเดยี จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   277/2563

วนัที�ทําสญัญา   10/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   319,097.54

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314132979

 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   

จา้งปรับปรงุซอ่มแซมหอ้งงานสาธติการเลี�ยงลกูดว้ยนมแม ่และบรกิารเด็กปฐมวยั 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   62107213933

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105548031031

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท สเปซเมด จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   282/2563

วนัที�ทําสญัญา   10/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   50,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314143220

 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�อกลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ2ตา งานวจัิย 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   62107197546

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105553093332

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ประตมิาเทรดดิ�ง จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   280/2563

วนัที�ทําสญัญา   11/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   138,987.65

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314139587

 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�อไมคช์ดุประชมุและเครื�องขยายเสยีง หอ้งประชมุไพลนิ 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   63037416763

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0123551005442

ชื�อผูเ้สนอราคา   หา้งหุน้สว่นจํากดั ชชัวาลย ์แอรค์อนดชิั�น

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   304/2563

วนัที�ทําสญัญา   27/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   39,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314437188

 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 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   63037544923

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0123551005442

ชื�อผูเ้สนอราคา   หา้งหุน้สว่นจํากดั ชชัวาลย ์แอรค์อนดชิั�น

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   306/2563

วนัที�ทําสญัญา   30/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   2,728.50

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314472988

 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 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   63037511762

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105538144401

ชื�อผูเ้สนอราคา   วฒุชิยั ทรดดิ�ง จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   308/2563

วนัที�ทําสญัญา   31/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   9,639.63

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414004654

 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 ๑๙ 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   62107197567

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105553093332

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ประตมิาเทรดดิ�ง จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   279/2563

วนัที�ทําสญัญา   11/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   104,988.40

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314141230

 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�อซื�อไมคช์ดุประชมุและเครื�องขยายเสยีง หอ้งประชมุมรกต 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   63037556549

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105552000748

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ชมุพลโลหะกจิ(8888)จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   307/2563

วนัที�ทําสญัญา   31/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   16,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314484906

 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�อครภุณัฑก์ารเกษตร จํานวน 1 รายการ และ ครภุณัฑสํ์านักงานจํานวน 1 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

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   63027513066

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0994000165315

ชื�อผูเ้สนอราคา   องคก์ารเภสชักรรม

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   สธ 0935.06/290

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

จํานวนเงนิ   10,376.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314335365

 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   63037510707

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105525009144

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ไทยกอ๊ส จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   350/2563

วนัที�ทําสญัญา   30/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   6,480.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314436078

 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   63027512895

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0994000165315

ชื�อผูเ้สนอราคา   องคก์ารเภสชักรรม

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   สธ 0935.06/292

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

จํานวนเงนิ   28,811.36

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314335346

 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 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   63027482843

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105557076467

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท วชิั�น มาสเตอร ์จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   2/2563

วนัที�ทําสญัญา   30/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   1,350,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630305005771

 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   

ประกวดราคาจา้งจา้งปรับปรงุระบบสขุาภบิาล ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

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   63037404603

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0994000165315

ชื�อผูเ้สนอราคา   องคก์ารเภสชักรรม

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   สธ 0935.06/407

วนัที�ทําสญัญา   23/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   4,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314396195

 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   63037333368

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105539106911

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   297/2563

วนัที�ทําสญัญา   25/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   19,260.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314305022

 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   63027223580

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105555091329

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ดเีอเอส อนิเตอรเ์น็ต โซลชูั�นส ์จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   274/2563

วนัที�ทําสญัญา   09/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   355,999.70

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314114371

 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�อกลอ้งวงจรปิด พรอ้มตดิตั �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   62107211288

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   3720900642210

ชื�อผูเ้สนอราคา   รา้นพรนภาวรรณ

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   285/2563

วนัที�ทําสญัญา   12/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   50,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314162513

 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�อโมเดลอาหารสําหรับเด็กประถมวยั 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   63037375253

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0103551016177

ชื�อผูเ้สนอราคา   หา้งหุน้สว่นจํากดั ท.ีท.ีเค.อนิเตอร ์เซอรว์สิ

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   303/2563

วนัที�ทําสญัญา   24/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   7,276.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314340260

 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   

จา้งซอ่มครภุณัฑง์านบา้นงานครัว-เครื�องอบผา้ 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   63037451155

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   302/2563

วนัที�ทําสญัญา   23/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   252.52

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314358383

 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   63037433664

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   301/2563

วนัที�ทําสญัญา   23/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   8,695.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314344272

 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   63027310509

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0135553000458

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท อควาพรูา่ วอเทอร ์ซพัพลายส ์จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   275/2563

วนัที�ทําสญัญา   10/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   398,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314129809

 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   

จา้งปรับปรงุซอ่มแซมระบบนํ�าดแีละนํ�าเสยี 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   63037191259

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105523002118

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   292/2563

วนัที�ทําสญัญา   18/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   2,990.65

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314219731

 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   63037193014

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105539106911

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   291/2563

วนัที�ทําสญัญา   18/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   88,018.20

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314219668

 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   63027413521

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105545044565

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท เลเบิ�ล วนั เซน็เตอร ์จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   270/2563

วนัที�ทําสญัญา   05/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   8,025.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314063824

 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  - สตกิเกอร ์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   62107211519

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0125546008201

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท แล็บมาสเตอร ์แอด๊วานซ ์จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   287/2563

วนัที�ทําสญัญา   16/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   27,500.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314166615

 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�อตูเ้ย็นเวชภณัฑ ์ขนาด 11 ควิบกิฟตุ ชนดิ 1 ประต ู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   63037396117

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105542096921

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท สปอรต์ส เอ็นจเินยีริ�ง แอนด ์รคีรเีอชั�น เอเซยี จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   283/2563

วนัที�ทําสญัญา   20/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   394,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314314180

 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�อครภุณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย ์(เครื�องออกกําลงักาย 4 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   63027226431

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0655558000176

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ทอยสแ์อนดจ์มิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   299/2563

วนัที�ทําสญัญา   20/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   60,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314208176

 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�อชดุปีนป่าย ชนดิตาขา่ย 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   62107212809

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105555184106

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ศภุกร แอนด ์บอดี� สปา จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   281/2563

วนัที�ทําสญัญา   10/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   80,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314142319

 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�อเตยีงนวดไทย 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   63037350826

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   296/2563

วนัที�ทําสญัญา   17/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   4,023.20

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314283972

 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 (ถา่นชารต์AAA) 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   62107266490

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105533048731

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ธเนศพัฒนา จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   296/2563

วนัที�ทําสญัญา   19/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   570,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314289007

 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   

ประกวดราคาซื�อซื�อเครื�องวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของรา่งกาย ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

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   63027398472

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105555184106

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ศภุกรแอนดบ์อดี�สปา จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   264/2563

วนัที�ทําสญัญา   05/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   13,425.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214330865

 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 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   62107197523

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105553093332

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ประตมิาเทรดดิ�ง จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   278/2563

วนัที�ทําสญัญา   11/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   32,500.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314138981

 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�อเครื�องมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGV ขนาด 3000 ANSI Lumens 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   62107211281

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0103559006901

ชื�อผูเ้สนอราคา   หา้งหุน้สว่นจํากดั ไทยเมดเิทคกรุป๊

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   284/2563

วนัที�ทําสญัญา   16/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   10,165.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314161164

 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�อเครื�องดดูเสมหะ 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   63027126440

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   242/2563

วนัที�ทําสญัญา   16/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   13,375.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214123631

 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   62107197503

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0135553000458

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท อควาพรูา่ วอเทอร ์ซพัพลายส ์จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   276/2563

วนัที�ทําสญัญา   10/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   175,640.50

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314131936

 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�อเครื�องทํานํ�ารอ้น-นํ�าเย็น แบบทอ่ ขนาด 2 กอ๊ก 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   63027506293

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105523002118

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   268/2563

วนัที�ทําสญัญา   10/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   2,717.80

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314062915

 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   63037107860

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   272/2563

วนัที�ทําสญัญา   10/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   4,881.35

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314092309

 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   63027507350

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105552057952

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ดเีคท ี(ประเทศไทย)จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   267/2563

วนัที�ทําสญัญา   06/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   7,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314062928

 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   63027512863

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105539106911

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   269/2563

วนัที�ทําสญัญา   09/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   41,730.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314062936

 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   63027302315

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105522009488

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ท.ีโอ.เคมคีอลส(์1979) จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   258/2563

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

จํานวนเงนิ   10,458.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214283344

 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   62107193724

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   289/2563

วนัที�ทําสญัญา   12/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   175,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314180185

 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�อโตะ๊วางเครื�องคอมพวิเตอร ์พรอ้มเกา้อี� 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   62107197487

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   288/2563

วนัที�ทําสญัญา   12/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   39,991.25

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314175505

 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�อตูล็้อคเกอร ์18 ชอ่ง 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   62107047388

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105544041511

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท แม็กเทค เอลลเิวเตอร ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   5/2563

วนัที�ทําสญัญา   01/10/2562 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   21,400.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   621014051630

 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   

จา้งซอ่มบํารงุครภุณัฑส์ิ�งกอ่สรา้ง-ลฟิท ์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   63027160196

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0103526009308

ชื�อผูเ้สนอราคา   หา้งหุน้สว่นจํากดั บ.ีด.ีเครื�องมอืแพทย์

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   249/2563

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

จํานวนเงนิ   9,978.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214191528

 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 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   63027409839

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105539106911

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   265/2563

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

จํานวนเงนิ   1,326.80

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630214373531

 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   63037140794

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   273/2563

วนัที�ทําสญัญา   09/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   518.95

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314111471

 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 (กระดาษถา่ยเอกสาร) 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   63037043192

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105552000748

ชื�อผูเ้สนอราคา   ชมุพลโลหะกจิ (8888) จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   058/2563

วนัที�ทําสญัญา   05/03/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   11,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314063576

 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�อครภุณัฑก์ารเกษตร-เครื�องปั� มนํ�า 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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