
 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   63047099690

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0994000165315

ชื�อผูเ้สนอราคา   องคก์ารเภสชักรรม

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   สธ 0935.06/864

วนัที�ทําสญัญา   08/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   44,753.75

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630514262286

 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 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   63047091703

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105539106911

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   318/2563

วนัที�ทําสญัญา   30/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   35,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414102300

 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 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   63047091703

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105539106911

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   318/2563

วนัที�ทําสญัญา   30/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   35,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414102300

 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 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   63047532997

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   355/2563

วนัที�ทําสญัญา   28/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   260,010.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414412961

 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   

จา้งซอ่มบํารงุระบบเครื�องจา่ยนํ�าขึ�นดาดฟ้า 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   63047218309

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105549036249

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท 11 กนัยา จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   333/2563

วนัที�ทําสญัญา   15/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   1,200.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414198363

 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   

จา้งสื�อสิ�งพมิพป์ระชาสมัพันธ ์- ป้ายไวนลิเพื�อประชาสมัพันธค์ลนิกิกายภาพบําบดั 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   63047221513

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   331/2563

วนัที�ทําสญัญา   24/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   4,182.50

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414198381

 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 ๒ 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   63047453269

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   352/2563

วนัที�ทําสญัญา   28/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   49,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414381387

 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   63047453505

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105539106911

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   354/2563

วนัที�ทําสญัญา   28/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   16,178.40

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414384246

 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   63047468860

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0125553004771

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ชยัทวคีณู จํากดั

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

วนัที�ทําสญัญา   28/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   13,482.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414444174

 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)

 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

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

จา้งซอ่มครภุณัฑสํ์านักงาน-เครื�องปรับอากาศ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   63047002985

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0125553004771

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ชยัทวคีณู จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   309/2563

วนัที�ทําสญัญา   23/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   24,075.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414023340

 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   

จา้งลา้งทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศ จํานวน 75 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   63047402478

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105509002220

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท สยามฟารม์าซตูคิอล จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   346/2563

วนัที�ทําสญัญา   27/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   36,183.12

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414370643

 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)

 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

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

ซื�อยาในยานอกบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิจํานวน 9 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   63047217844

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105549036249

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท 11 กนัยา จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   351/2563

วนัที�ทําสญัญา   24/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   240,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414367067

 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   

จา้งสื�อสิ�งพมิพแ์ละประชาสมัพันธ ์- จา้งออกแบบ ผลติสื�อรณรงคแ์ละประชาสมัพันธ ์
COVID-19 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   63047397855

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105525009144

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ไทยกอ๊ส จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   347/2563

วนัที�ทําสญัญา   28/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   2,950.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414369587

 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   63047284975

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105523002118

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   341/2563

วนัที�ทําสญัญา   23/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   4,253.25

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414298700

 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   63047370142

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105539106911

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   342/2563

วนัที�ทําสญัญา   23/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   56,175.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414296268

 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   63047554276

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   356/2563

วนัที�ทําสญัญา   28/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   32,160.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414433275

 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 11 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   63047188641

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0205544003228

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ไบโอ เมดคิอล เอ็นจเินยีริ�ง จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   330/2563

วนัที�ทําสญัญา   10/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   250,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414158949

 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�องตรวจวดัอณุหภมู(ิTermo scan for Fever Screening) จํานวน 1 เครื�อง 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   63047409803

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105537018089

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

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

วนัที�ทําสญัญา   27/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   1,712.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414339902

 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-์แบตเตอร์ี� 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   63047284639

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105520012376

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท แอคคอรด์ คอรป์อเรชั�น จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   338/2563

วนัที�ทําสญัญา   22/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   12,530.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414312812

 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)

 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

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

ซื�อวสัดทุนัตกรรม จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   63047220289

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105537110503

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท กรงุเทพอนิเตอรโ์ปรดกัส ์จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   334/2563

วนัที�ทําสญัญา   24/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   2,480.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414198336

 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 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   63047166580

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105548031031

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท สเปซเมด จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   329/2563

วนัที�ทําสญัญา   16/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   5,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414158320

 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   

จา้งซอ่มครภุณัฑว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย-์เครื�องวดัความดนัโลหติชนดิสอดแขน 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   63047284906

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105539106911

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ซลิลคิ ฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   340/2563

วนัที�ทําสญัญา   21/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   3,531.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414298561

 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)

 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

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

ซื�อยานอกบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิจํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   63047284484

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   339/2563

วนัที�ทําสญัญา   21/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   5,895.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414297309

 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)

 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

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

ซื�อวสัดวุทิยาศาสตรก์ารแพทย ์จํานวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   63047098336

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0115548005251

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ไอเดยี เมคเกอร ์เทคโนโลย ีจํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   326/2563

วนัที�ทําสญัญา   17/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   28,397.80

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414102507

 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�องพมิพบ์ตัรบคุลากร 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   63047226225

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0125546008201

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท แล็บมาสเตอร ์แอด๊วานซ ์จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   332/2563

วนัที�ทําสญัญา   17/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   28,200.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414198447

 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   63047283200

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105547047936

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ทเีคเค คอรป์อเรชั�น จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   335/2563

วนัที�ทําสญัญา   15/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   30,013.50

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414220342

 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�องวดัอณุหภมูริา่งกายระบบอนิฟาเรดชนดิไมส่มัผัสหนา้ผากแบบมอืถอื จํานวน 3  
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   63047391915

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0135561012575

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ธญัญส์มัฤทธิ� 249 จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   343/2563

วนัที�ทําสญัญา   20/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   495,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414299208

 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   

จา้งจัดทําชดุสง่เสรมิสขุภาพป้องกนัและควบคมุโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 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   63047154379

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105538123650

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ดทีแฮลม์ เคลเลอร ์โลจสิตกิส ์จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   327/2563

วนัที�ทําสญัญา   22/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   7,554.20

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414129161

 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   63047398631

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   345/2563

วนัที�ทําสญัญา   21/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   17,548.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414323010

 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 6 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   63047334048

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   344/2563

วนัที�ทําสญัญา   17/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   5,554.37

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414315038

 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   63047092000

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105538109282

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท เจ เอส วชิั�น จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   319/2563

วนัที�ทําสญัญา   15/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   2,033.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414102309

 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   63047229238

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0994000165315

ชื�อผูเ้สนอราคา   องคก์ารเภสชักรรม

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   สธ 0935.06/483

วนัที�ทําสญัญา   13/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   11,128.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414264661

 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   63047093155

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105558174284

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

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   320/2563

วนัที�ทําสญัญา   09/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   16,310.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414102334

 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 14 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   63047279350

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0135561012575

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ธญัญส์มัฤทธิ� 249 จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   337/2563

วนัที�ทําสญัญา   17/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   498,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414264928

 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   

จา้งออกแบบและผลติสมดุบนัทกึสขุภาพพระสงฆ ์ 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   63047336230

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   336/2563

วนัที�ทําสญัญา   16/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   48,046.21

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414256008

 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)

 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

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

ซื�อวสัดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 11 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   63047074714

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0125553004771

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ชยัทวคีณู จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   316/2563

วนัที�ทําสญัญา   13/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   10,165.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414097962

 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 ๔ ตวั 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   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   63047028951

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105555001770

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท เคท ีเด็นทแ์อนดซ์พัพลาย จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   314/2563

วนัที�ทําสญัญา   08/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   20,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414057430

 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 - แปรงสฟัีน จํานวน 2000 ดา้ม 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   63047022834

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105555001770

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท เคท ีเด็นทแ์อนดซ์พัพลาย จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   313/2563

วนัที�ทําสญัญา   08/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   5,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414057155

 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-แปรงสฟัีนสําหรับเด็ก 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   63047091550

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0107529000011

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ชมุชนเภสชักรรม จํากดั (มหาชน)

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   317/2563

วนัที�ทําสญัญา   09/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   12,300.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414102290

 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 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   63047036897

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105555001770

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท เคท ีเด็นทแ์อนดซ์พัพลาย จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   312/2563

วนัที�ทําสญัญา   08/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   12,000.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414056766

 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 - ไหมขดัฟัน 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   63047093702

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0994000165315

ชื�อผูเ้สนอราคา   องคก์ารเภสชักรรม

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   สธ 0935.06/462

วนัที�ทําสญัญา   08/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   4,200.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414127511

 หมายเหต ุ: ชื�อผูข้ายหรอืผูรั้บจา้ง สมีว่ง หมายถงึ ผูข้ายหรอืผูรั้บจา้งเป็นกจิการคา้รว่ม (Consortium)

 

ยกเลกิขอ้มลูที�แสดงบนเว็บไซต์     ดรูายละเอยีดสญัญา     นําขอ้มลูแสดงบนเว็บไซต์     กลบัสูห่นา้หลกั

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

ซื�อยานอกบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิจํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 มิถุนายน 2563
อารยา จั่นนงเยาว - เจาหนาที่พัสดุ

ศูนยอนามัยที่ 13 กรมอนามัย กรุงเทพฯ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เลขที�โครงการ   63047088738

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105551105503

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท พรอสฟารม์า จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   322/2563

วนัที�ทําสญัญา   10/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   61,097.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414102364

 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   63047031539

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105523002118

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   311/2563

วนัที�ทําสญัญา   10/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   9,630.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414056532

 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 -แปรงสฟัีนสําหรับผูใ้หญ ่จํานวน 600 ดา้ม 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   63047088550

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   321/2563

วนัที�ทําสญัญา   10/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   22,830.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414102352

 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   63037617498

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105549036249

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท 11 กนัยา จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   310/2563

วนัที�ทําสญัญา   10/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   3,300.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414037981

 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   

จา้งสื��อสง่พมิพแ์ละสื�อประชาสมัพันธ ์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   63047123059

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105532122309

ชื�อผูเ้สนอราคา   บรษัิท ตากอรณุสนิ จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   326/2563

วนัที�ทําสญัญา   08/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   518.95

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414116727

 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 (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   63047071346

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0105538144401

ชื�อผูเ้สนอราคา   วฒุชิยั เทรดดิ�ง จํากดั

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   315/2563

วนัที�ทําสญัญา   07/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   1,909.95

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630414097310

 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 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   63037210169

ชื�อโครงการ 
  

รหสัหน่วยงาน   2100900021

ชื�อหน่วยงาน   ศนูยอ์นามยัที� 13 กรมอนามยั กรงุเทพฯ

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร   0992002957705

ชื�อผูเ้สนอราคา   หา้งหุน้สว่นสามญั อมิเมจ บาลานซ์

เลขที�สญัญา/ใบสั�งซื�อสั�งจา้ง   293/2563

วนัที�ทําสญัญา   01/04/2563 ระบปีุเป็นปีพทุธศกัราชในรปูแบบ(ววดดปปปป)

จํานวนเงนิ   24,610.00

เลขคมุสญัญาในระบบ e-GP   630314219904

 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�อสายคลอ้งบตัร 500 ชดุ 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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