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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

D62040291689 62047295635
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์(CT) ๓๒ สไลด์
พรอ้มอปุกรณ ์จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

14,000,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62060060219 62067060477
 ซื�อจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องตรวจอวยัวะภายในดว้ย
คลื�นความถี�สงู ยี�หอ้ TOSHIBA รุน่ TUS-X100S S/N
MXA1692372 จํานวน 1 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

31,400.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

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

25,000,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62030103773 62037104473  ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัภายในโพรงมดลกู จํานวน
๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) 2,000,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62030439560 62037442235  ซื�อยา จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,175,203.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62060306704 62067308090  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 21,547.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060306227 62067307610  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 4,473.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 43,232,623.00  
  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 19 มิถุนายน 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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

D62060306227 62067307610  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 4,473.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060304678 62067306054
 ซื�อวสัดซุอ่มแซมซุม้ประตไูมบ้รเิวณประตทูางเขา้
ผธก.บก.พอ.และ ผกง.พอ. จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

86,894.65   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060304986 62067306362

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจชนดิควบคมุ
ปรมิาตรและความดนั พรอ้มวดักา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ยี�หอ้
DRAGER รุน่EVITTA XL จํานวน 2 เครื�อง ประกอบดว้ย SN
ASDM 0224 และ SN ASDM 0225 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

140,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060303796 62067305166  ซื�อยา PARACETAMOL ORAL SOLUTION,120 MG/5
ML,60 ML จํานวน 800 BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,400.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060302928 62067304297  ซื�อยา จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,079.89   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060301506 62067302872  ซื�อยา MANIDIPINE HCL 10 MG,(1 BX/100 TB) จํานวน
600 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 150,228.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060294980 62067296320  จา้งพมิพว์ารสารแพทยสารทหารอากาศ ฉบบัที� ๓/๖๒ จํานวน
1 งาน 600 เลม่ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 47,400.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 441,475.54  
  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 19 มิถุนายน 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - 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

D62060300311 62067301671  ซื�อหลอดบรรจเุลอืด จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 49,300.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060295300 62067296642  ซื�อHEPATITIS B VIRUS VACCINE 20 Mcg/ML,PURIFIED
HBsAg,ADULT จํานวน 50 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,000.50   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060293308 62067294646  ซื�อยา FLUTICASONE FUROATE NASAL SPRAY,27.5
MCG/DOSE, 120 DOSE จํานวน 300 BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 72,225.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060291494 62067292826  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 124,269.80   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060215277 62067216284  ซื�อพัสดสุายสื�อสารอเิล็กทรอนกิส ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 21,850.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62060207171 62067208111  ซื�อโตะ๊ทํางาน จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 84,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62060210302 62067211274  จา้งเหมาซอ่มเครื�องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 6,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

รวมหนา้นี� 370,645.30  
  ลําดบัที� 15 - 21 จากทั �งหมด มากกวา่ 49 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 19 มิถุนายน 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - 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

D62060334755 62067336259  ซื�อนํ�ายาตรวจทางอมิมนูวทิยา จํานวน 6 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 59,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060334725 62067336229  ซื�อCOLD INHALANT,2 ML จํานวน 1,700 TU โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 22,100.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060334321 62067335822  ซื�อพัสดเุพื�อจัดทําตํารา และเอกสารประกอบการเรยีนการสอน
ของ นพอ.จํานวน 67 ราย โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 175,554.80   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060333983 62067335481  ซื�อพัสดสํุานักงาน จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 150,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060333749 62067335248  ซื�อLABEL, SELF ADHESME, PAPER, RECTANGULAR, 8
CM X 25 CM, 2000S จํานวน 50 RO โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,725.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060333339 62067334836

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องตรวจอวยัวะ
ภายในดว้ยคลื�นความถี�สงู ยี�หอ้ G.E.รุน่ LOGIQE9 SN.119991
US8 , 119990 US 0 , 112991 US 5 จํานวน 3 เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

960,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060331000 62067332480
 ซื�อวสัดซุอ่มแซมซุม้ประตไูมบ้รเิวณประตทูางเขา้
ผธก.บก.พอ.และ ผกง.พอ.จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

86,894.65   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 1,472,274.45  
  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
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วันที่ 19 มิถุนายน 2562
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 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

D62060330377 62067331855  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,980.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060259669 62067260871

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรย์
คอมพวิเตอรจํ์าลองภาพ (3D CT SIMULATOR) ยี�หอ้ G.E. รุน่
Discovery CT590RT SN.339731HM2 จํานวน 1 เครื�อง ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,900,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D62060329381 62067330850  ซื�อยา CELECOXIB 200 MG (1 BX/100 TB) จํานวน 25 BX
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 42,265.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060328655 62067330123  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,510.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060319678 62067321112

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรยร์ะบบ
ดจิติอล (Digital Radiography System) ชนดิ ๒ ตวัรับ
สญัญาณ ยี�หอ้ CARESTREAM รุน่ DRX Evolution SN.5713
จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

963,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D62060245710 62067246852
 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องฝึกสรรีวทิยา
การบนิ(แบบรวมอะไหล)่ จํานวน ๑ งาน ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,000,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62040064545 62047065267
 ประกวดราคาซื�อเครื�องจี�หา้มเลอืดพรอ้มระบบเชื�อมปิดหลอด
เลอืดดว้ยไฟฟ้าพรอ้มอปุกรณ ์จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,000,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ตรวจสอบ
หลกัประกนั

สญัญาและจัด
ทําสญัญา

รวมหนา้นี� 8,912,755.00  
  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
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 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
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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

D62060294980 62067296320  จา้งพมิพว์ารสารแพทยสารทหารอากาศ ฉบบัที� ๓/๖๒ จํานวน
1 งาน 600 เลม่ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 47,400.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060300311 62067301671  ซื�อหลอดบรรจเุลอืด จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 49,300.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060295300 62067296642  ซื�อHEPATITIS B VIRUS VACCINE 20 Mcg/ML,PURIFIED
HBsAg,ADULT จํานวน 50 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,000.50   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060293308 62067294646  ซื�อยา FLUTICASONE FUROATE NASAL SPRAY,27.5
MCG/DOSE, 120 DOSE จํานวน 300 BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 72,225.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060291494 62067292826  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 124,269.80   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060215277 62067216284  ซื�อพัสดสุายสื�อสารอเิล็กทรอนกิส ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 21,850.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62060207171 62067208111  ซื�อโตะ๊ทํางาน จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 84,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 412,045.30  
  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 19 มิถุนายน 2562
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