
ประกาศจัดซื้อจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

      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

D60110115494 60117112585  ซื�อเครื�องมอืตรวจกลอ่งเสยีง (Laryngoscope) จํานวน ๑
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 21,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

60086124819  สอบราคาซื�อยา จํานวน ๘ รายการ 1,809,209.50   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทําหนังสอื
อนุมตัสิั�งซื�อ

สั�งจา้ง

D60110092128 60117089741
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตรวจวเิคราะหส์ารเคมใีนเลอืดแบบ
อตัโนมตั ิจํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

950,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

60086222386  ประกวดราคาซื�อเครื�องนึ�งฆา่เชื�อดว้ยไอนํ�า จํานวน ๒ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) 2,790,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D60090068922 60097066209
 ประกวดราคาซื�อเครื�องดมยาสลบเครื�องชว่ยหายใจพรอ้ม
อปุกรณ ์จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

1,800,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D60110091529 60117089191
 ประกวดราคาซื�อเครื�องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิ
(Automated External Defibrillator) จํานวน ๑๗ เครื�อง ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,360,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D60100260442 60107255014  ซื�อสายยางทนแรงดนัสงู 160 bar ยาว 8 เมตร จํานวน ๑ EA
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,500.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

รวมหนา้นี� 8,739,709.50 
  ลําดบัที� 64 - 70 จากทั�งหมด มากกวา่ 98 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

ยกเลกิรายการโครงการ

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 
ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสด ุ

กรมแพทยทหารอากาศ 

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ประกาศจัดซื้อจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

      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

D60110122731 60117119635  ซื�อกระดาษถา่ยเอกสาร เอ๔ จํานวน ๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 48,150.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110122670 60117119576  ซื�อVIRUCIDAL DISINFECTANT,5 GM บรรจ ุ๑๐๐ ซอง/
กลอ่ง จํานวน ๕๐๐ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,025.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60100222907 60107218577
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตรวจวเิคราะหอ์วยัวะภายในลกูตาและ
วดัความยาวลกูตาดว้ยคลื�นเสยีงความถี�สงู จํานวน ๑ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,400,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D60110117095 60117114172  ซื�อวสัดทํุาเหล็กดดัพรอ้มตดิตั�ง จํานวน ๘ รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 98,295.55   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110115570 60117112661  ซื�อยา จํานวน ๙ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,015.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110102030 60117099426  ประกวดราคาซื�อชดุทํา Cross Matching จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) 513,600.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D60110096884 60117094427  ประกวดราคาซื�อยา จํานวน ๙ รายการ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) 3,007,556.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

รวมหนา้นี� 5,091,641.55 
  ลําดบัที� 57 - 63 จากทั�งหมด มากกวา่ 91 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

ยกเลกิรายการโครงการ

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 
ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสด ุ

กรมแพทยทหารอากาศ 

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ประกาศจัดซื้อจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

      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

D60110122989 60117119887  ซื�อตูเ้หล็กเก็บเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,993.80   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110122937 60117119838  ซื�อหมกึพมิพใ์ชก้บัคอมพวิเตอร ์จํานวน ๕ รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 95,375.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60100189794 60107185941  ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) 3,600,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์
(รา่ง)

D60110122876 60117119778  ซื�อหมกึพมิพใ์ชก้บัคอมพวิเตอร ์จํานวน ๑ รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 15,729.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110122832 60117119734
 จา้งซอ่มภายนอก X-RAY APPARATUS,COMPUTER
CONTROL,MEDICAL 300mA/125 kVp รพ.กองบนิ บน.๒๓
จํานวน ๑ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

32,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110115488 60117112580  ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) 4,750,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์
(รา่ง)

D60110115415 60117112509  ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) 1,560,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์
(รา่ง)

รวมหนา้นี� 10,063,097.80 
  ลําดบัที� 50 - 56 จากทั�งหมด มากกวา่ 84 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

ยกเลกิรายการโครงการ

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 
ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสด ุ

กรมแพทยทหารอากาศ 

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ประกาศจัดซื้อจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

      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

D60110123383 60117120276  ซื�อCETIRIZINE diHCL 10 MG. (1BX/100TB) จํานวน ๓๐ BX
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 660.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110123306 60117120198  ซื�อยา จํานวน ๑๐ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,281.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

60086181884  สอบราคาซื�อเครื�องจี�และตดัเนื�อเยื�อดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบเชื�อม
ปิดเสน้เลอืด จํานวน ๑ เครื�อง 2,000,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ประกาศราย
ชื�อผูช้นะการ
เสนอราคาขึ�น

เว็บไซต์

D60110123193 60117120088  ซื�อDISINFECTANT, MEDICAL INSTRUMENT,3000 ML.
(นํ�ายาฆา่เชื�อชนดิเขม้ขน้) จํานวน ๗ GL โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 27,392.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110123127 60117120022  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110123111 60117120008  ซื�อCATHETER,SUCTION,NO.14,CLOSED SYSTEM (สายดดู
เสมหะระบบปิด) จํานวน ๒๑๐ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 80,850.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110123026 60117119923  ซื�อแผงกั�นจราจร จํานวน ๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,864.50   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 2,129,047.50 
  ลําดบัที� 43 - 49 จากทั�งหมด มากกวา่ 77 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

ยกเลกิรายการโครงการ

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement
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ประกาศจัดซื้อจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

      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

D60110123626 60117120508  ซื�อยา GLIPIZIDE 5 MG. (1 BX/1500 TB) จํานวน ๑๐ BX
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,433.52   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60090280252 60097272214  ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๓ รายการ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) 6,900,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D60110123491 60117120375  ซื�อยา AMOXICILLIN 500MG.(1BX/500CP) จํานวน
๑๕,๐๐๐ CP โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,600.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110123383 60117120276  ซื�อCETIRIZINE diHCL 10 MG. (1BX/100TB) จํานวน ๓๐
BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 660.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110123306 60117120198  ซื�อยา จํานวน ๑๐ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,281.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

60086181884  สอบราคาซื�อเครื�องจี�และตดัเนื�อเยื�อดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบ
เชื�อมปิดเสน้เลอืด จํานวน ๑ เครื�อง 2,000,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ประกาศราย
ชื�อผูช้นะการ
เสนอราคาขึ�น

เว็บไซต์

D60110123193 60117120088  ซื�อDISINFECTANT, MEDICAL INSTRUMENT,3000 ML.
(นํ�ายาฆา่เชื�อชนดิเขม้ขน้) จํานวน ๗ GL โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 27,392.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 8,959,366.52 
  ลําดบัที� 43 - 49 จากทั�งหมด มากกวา่ 77 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

ยกเลกิรายการโครงการ

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
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ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสด ุ
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ประกาศจัดซื้อจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

      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

D60090287283 60097279018
 ประกวดราคาซื�อเครื�องแปลงสญัญาณภาพเอกซเรยเ์ป็นระบบ
ดจิติอล จํานวน 1 เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

3,800,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D60100173197 60107169687
 ประกวดราคาซื�อเครื�องแปลงสญัญาณภาพเอกซเรยเ์ป็นระบบ
ดจิติอล จํานวน ๒ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

7,600,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D60090077055 60097074014  ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืศลัยกรรม (Major Surgery Set)
จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) 900,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D60110124409 60117121272  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๑๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 67,222.60   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110124246 60117121112  ซื�อOXYMETAZOLINE HCL 0.05% NASAL SPRAY 10-15
ML (1BT/BX) จํานวน ๑๕๘ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,370.10   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110124164 60117121034  ซื�อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 34,650.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110123820 60117120702  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 7,600.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 12,423,842.70 
  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

ยกเลกิรายการโครงการ

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 
ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสด ุ

กรมแพทยทหารอากาศ 
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