
 

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D62030072203 62037072687

 ซื�อยา NEOMYCIN 1.75 MG/ML AND POLYMYXIN B
SULFATES 5000 IU/ML AND GRAMICIDIN 0.025 MG/ML
OPHTHALMIC SOLUTION,5 ML จํานวน 120 BT โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

2,568.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010408926 62017409625
 ซื�อยา AZITHROMYCIN ORAL SUSPENSION,200 MG/5
ML,15 ML จํานวน 345 BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

64,601.25 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
จัดทํารา่ง
สญัญา

D62010139787 62017140061  ซื�อยา จํานวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 116,263.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารา่ง
เอกสารและ
หนังสอืเชญิ

ชวน

D62030070615 62037071093
 ซื�อตูเ้กบ็รักษาสารเคมแีบบควบคมุอณุหภมูใินหอ้งปฏบิตักิาร
(ควบคมุอณุหภมู ิ2/8 องศาเซลเซยีส) จํานวน 2 ตู ้โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

141,240.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120072225 61127072371

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยค์วบคมุดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์(แบบไมร่วมอะไหล)่ ขนาด 300 MA ยี�หอ้
TOSHIBA รุน่ RADREX MRAD-A32S SN.K2C1382226
จํานวน 1 SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

90,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61120044881 61127044959

 จา้งจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องแปลงสญัญาณภาพ
เอกซเรยเ์ป็นระบบดจิติอล (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ Konica
Minolta รุน่ Aero DR S/N A6C5-00825 จํานวน 1 SE โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

235,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61120045516 61127045597

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา ระบบจัดเกบ็และรับสง่ขอ้มลูภาพ
ทางการแพทยแ์บบดจิติอล (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ Infinitt
PACS V.3.0.11.4 SN.SFCH1937V2X6 จํานวน 1 SE โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

96,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 745,672.75  

  ลําดบัที� 1 - 7 จากทั �งหมด มากกวา่ 35 รายการ ยอ้นกลบั 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

                กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                 กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 

             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
              :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7

  

ยกเลกิรายการโครงการ

  กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 5 มีนาคม 2562
 โชคชัย ปนเงิน - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D62030070286 62037070761
 ซื�อเครื�องผลติออกซเิจน (แบบใหอ้อกซเิจนมากกวา่ 10 ลติร
ตอ่นาท)ี จํานวน 2 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

74,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120072891 61127073037

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องแปลงสญัญาณภาพเอกซเรย์
เป็นระบบดจิติอล (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ KONICA
MINOLTA รุน่ AERO DR SN.A6C5-00826 จํานวน 1 SE โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

235,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61120044451 61127044527

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องแปลงสญัญาณภาพเอกซเรย์
เป็นระบบดจิติอล (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ Konica Minolta
รุน่ Aero DR S/N A50D-51402 จํานวน 1 SE โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

235,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62020175085 62027175829
 ประกวดราคาซื�อยา PITAVASTATIN 2 MG. (1BX/100TB)
จํานวน ๑,๕๐๐ BX ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

2,250,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61090252620 61097253062
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตดัเชื�อมสายถงุโลหติแบบอตัโนมตัิ
ระบบปราศจากเชื�อ จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

695,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62030069824 62037070297
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

36,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030069403 62037069873
 ซื�อเครื�องตรวจคลื�นไฟฟ้าหวัใจ (EKG) 12 leads พรอ้มรถเข็น
จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

350,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 3,876,000.00  

  ลําดบัที� 8 - 14 จากทั �งหมด มากกวา่ 42 รายการ ยอ้นกลบั 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

                กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                 กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 

             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
              :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7

  

ยกเลกิรายการโครงการ

  กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 5 มีนาคม 2562
 โชคชัย ปนเงิน - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D61120046365 61127046450

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยค์วบคมุดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์(แบบไมร่วมอะไหล)่ (X-RAY
APPARATUS,COMPUTER CONTROL,MEDICAL) ยี�หอ้DMI
รุน่SEC-31 GX-325R ขนาด300mA/125kVp
SN.GXH1250229 จํานวน ๑ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

80,250.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62030068581 62037069048
 ซื�อเครื�องมอืตรวจหแูละตาพรอ้มกระเป๋าแบบใชไ้ฟฉาย
(Otoscope and Opthalmoscope Set) จํานวน 2 เครื�อง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

52,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020472024 62027474467
 ประกวดราคาซื�อเครื�องจี�และตดัดว้ยกา๊ซอารก์อนพรอ้มอปุกรณ์
สําหรับใชห้า้มเลอืดในระบบทางเดนิอาหาร จํานวน ๑ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,450,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62030068031 62037068493
 ซื�อเครื�องนึ�งฆา่เชื�อแบบอตัโนมตั ิ(ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 40 ลติร)
จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

97,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010397596 62017398282
 ซื�อDEFIBRILLATION PAD จํานวน 4 EA โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

18,240.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61120330599 61127331234
 ซื�อหุน่ฝึกการสอนกูช้พีขั �นพื�นฐานสําหรับทารก จํานวน ๒ ตวั
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

40,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61110068010 61117068143
 ซื�อซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัไทรอยด ์จํานวน 1 ชดุ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

320,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 3,057,490.00  

  ลําดบัที� 22 - 28 จากทั �งหมด มากกวา่ 56 รายการ ยอ้นกลบั 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

                กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                 กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 

             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
              :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7

  

ยกเลกิรายการโครงการ

  กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 5 มีนาคม 2562
 โชคชัย ปนเงิน - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D61120076004 61127076151
 ซื�อที�วางอา่งแบบ Ring Stand จํานวน 8 อนั โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

40,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62030068235 62037068698
 ซื�อเครื�องวดัความดนัโลหติแบบภายนอก (NIBP) จํานวน 1
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030068216 62037068679
 เครื�องวดัความดนัโลหติแบบภายนอก (NIBP) จํานวน 1
เครื�อง

6,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030067899 62037068360
 ซื�อพัสดหุลกัสตูรการอบรมการฝึกงานในหนา้ที�ใหก้บั
กวก.พอ.จํานวน 13 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

10,052.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010247945 62017248389
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์๑๒๘ สไลด์
จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

25,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61090086582 61097086711

 ประกวดราคาซื�อเครื�องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลื�นเสยีง
ความถี�สงูแบบมอืถอื (Digital Color Portable Ultrasound)
จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62030066861 62037067306
 ซื�อเครื�องรัดหา้มเลอืดชนดิไฟฟ้า จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

475,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 26,437,052.00  

  ลําดบัที� 29 - 35 จากทั �งหมด มากกวา่ 63 รายการ ยอ้นกลบั 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

                กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                 กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 

             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
              :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7

  

ยกเลกิรายการโครงการ

  กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 5 มีนาคม 2562
 โชคชัย ปนเงิน - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D62030067204 62037067650  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,610.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030066142 62037066575
 ซื�อยา IBUPROFEN 400 MG.(1 BX/500 TB) จํานวน 15 BK
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020229244 62027230263
 ประกวดราคาซื�อยา ATORVASTATIN 40 MG. (1 BX/30 TB)
จํานวน ๔,๐๐๐ BX ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

3,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61110073351 61117073496
 ซื�อเครื�องกระตกุหวัใจอตัโนมตัชินดิพกพา จํานวน 2 เครื�อง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

300,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62020014226 62027014265
 ประกวดราคาซื�อเครื�องปรับอณุหภมูผิูป่้วยดว้ยนํ�า จํานวน 1
เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

550,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61120074788 61127074935
 จา้งเหมาลา้งทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศ จํานวน 1 งาน
33 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

35,310.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62020135886 62027136412
 จา้งทําป้ายไวนลิประชาสมัพันธ ์จํานวน 1 งาน โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

12,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 3,905,420.00  

  ลําดบัที� 36 - 42 จากทั �งหมด มากกวา่ 70 รายการ ยอ้นกลบั 6 7 8 9 10 ถดัไป
หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

                กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                 กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 

             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
              :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7

  

ยกเลกิรายการโครงการ

  กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 5 มีนาคม 2562
 โชคชัย ปนเงิน - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D62030069285 62037069755
 ซื�อตูค้วบคมุอณุหภมู ิ(ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 6 ควิบกิฟตุ) จํานวน
5 ตู ้โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

29,906.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 29,906.50  

  ลําดบัที� 1 - 1 จากทั �งหมด 1 รายการ ยอ้นกลบั 1 ถดัไป
หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

                กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                 กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 

             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
              :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7

  

ยกเลกิรายการโครงการ

  กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 5 มีนาคม 2562
 โชคชัย ปนเงิน - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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