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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

D62030322268 62037324342
 ซื�อระบบฝึกการมองเห็นในเวลากลางคนืและฝึกการใชก้ลอ้ง
มองกลางคนืสําหรับเครื�องฝึกการแกไ้ขการหลงสภาพการบนิ
จํานวน ๑ ระบบ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

41,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารา่ง
เอกสารและ
หนังสอืเชญิ
ชวน (รา่ง)

D62030349571 62037351761
 ซื�อclosed suction system,no.14(สายดดูเสมหะระบบปิด)
จํานวน 208 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

74,880.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62030385455 62037387882  ซื�อยาและนํ�ายา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,034.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030385270 62037387696
 ซื�อเครื�องตรวจวเิคราะหก์ารทํางานของหวัใจระบบดจิติอล
จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

379,750.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120329854 61127330488
 ซื�อเครื�องตรวจนับเม็ดเลอืดและเกล็ดเลอืดอตัโนมตั ิจํานวน ๑
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

350,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61110383517 61117384172
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

380,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61120330388 61127331023
 ซื�อเครื�องตรวจคดักรองการไดย้นิในทารกแรกเกดิ (TE OAE)
จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

350,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 42,540,664.00  

  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 25 มีนาคม 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

D62010023419 62017023449
 ซื�อเครื�องตรวจเชื�อโรคบรเิวณมอื จํานวน 2 เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

30,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61110038083 61117038171  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๒๐ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 92,681.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62010005936 62017005943
 ซื�อเครื�องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนอตัโนมตั ิจํานวน 3
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

172,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61110336346 61117336912
 ซื�อเครื�องตรวจการไดย้นิ จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

490,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62010013767 62017013778
 ซื�อเครื�องควบคมุปรมิาณการใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดดํา
แบบเคลื�อนยา้ยได ้จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

85,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62030385735 62037388167
 ซื�อเครื�องขยายคลองรากฟัน Micro moter จํานวน 1 เครื�อง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

120,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030385508 62037387935
 ซื�อเครื�องวดัความดนัลกูตาแบบมอืถอื จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

140,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 1,130,181.00  

  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 25 มีนาคม 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

D62030384825 62037387249
 ซื�อพัสดเุพื�อจัดกจิกรรม 5 ส.ของ นพอ.จํานวน 14 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

35,340.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030384682 62037387107
 ซื�อหมกึและไขมาสเตอรเ์ครื�องโรเนยีว จํานวน 2 รายการ โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

104,143.10 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010399982 62017400665
 ซื�อDEFIBRILLATOR PAD (PAD PAK) (H017-013-185-2)
จํานวน 17 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

85,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62030384359 62037386784
 ซื�อพัสด ุใหก้บั กวภ.พอ.จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

1,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030383890 62037386314
 ซื�อปั� มนูนคนัโยก (บล็อกทองเหลอืง) ใหก้บั วพอ.พอ. จํานวน
1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4,547.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030383829 62037386251
 ซื�อวสัดอุปุกรณ ์ใหก้บัศนูยว์ชิาการยาเสพตดิ กวก.พอ. จํานวน
7 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4,747.30 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

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

97,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 332,277.90  

  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 25 มีนาคม 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

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

97,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62030382284 62037384702
 ซื�อชดุฝึกยกนํ�าหนัก (Weight Training) จํานวน 1 ชดุ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

22,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020480107 62027482600
 ซื�อเครื�องทําความสะอาดเสื�อผา้ตดิเชื�อแบบอตัโนมตั ิ(ขนาดไม่
นอ้ยกวา่ ๕๐ ปอนด)์ จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

214,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62030107763 62037108487
 ซื�อเครื�องฆา่เชื�อในอากาศ จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

54,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62030381686 62037384119
 ซื�อเครื�องชว่ยหายใจและชว่ยกูช้พีทารกแรกเกดิชนดิพกพา
จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

54,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030381585 62037384017
 ซื�อยา LUBRICANT,SURGICAL,HYDROPHILIC
GEL,STERILE,42 G จํานวน 60 TU โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4,429.80 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030381480 62037383910
 เครื�องชว่ยหายใจและชว่ยกูช้พีทารกแรกเกดิชนดิพกพา จํานวน
1 เครื�อง

54,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 500,829.80  

  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
              :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 25 มีนาคม 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

D62030141263 62037142220
 ซื�อโตะ๊ครอ่มเตยีงแบบปรับระดบัได ้(Over Bed) จํานวน 15
EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

81,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62030380532 62037382960
 ซื�อกลอ้งจลุทรรศนสํ์าหรับงานดา้นพยาธกิรรม จํานวน 1 ตวั
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

44,940.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030266109 62037267817
 ซื�อนํ�ายา CHLORHEXIDINE GLUCONATE 1.5
%,CETRIMIDE 15% SOLUTION, 5 LIT จํานวน 18 PG โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

17,100.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62030379254 62037381669  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 40 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 113,098.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030378791 62037381202  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 32 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 247,592.22 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030378163 62037380570
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

6,589.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030145968 62037146983
 ซื�อเครื�องชั�งนํ�าหนักดจิติอลในหอ้งปฏบิตักิาร (Laboratory
Balance) จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

34,133.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 544,452.22  

  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
              :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   
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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

D62030377419 62037379822
 ซื�อฉากกั �นหอ้งสํานักงาน (partition) พรอ้มอปุกรณใ์หก้บั
รพ.ทอ.(สกีนั) พอ.จํานวน 8 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

100,450.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090314933 61097315544
 ประกวดราคาจา้งเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที� อาคาร
ภายใน กรมแพทยท์หารอากาศ จํานวน 1 งาน ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,097,820.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61090277724 61097278223
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตรวจการไดย้นิระดบักา้นสมอง
(Auditory Brainstem Response) จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

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

475,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62030108558 62037109285
 ซื�อชดุใหอ้อกซเิจนเคลื�อนที� (Oxygen Portable Kit) จํานวน
2 ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

15,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62030106938 62037107661
 ซื�อชดุอปุกรณด์ามแขนและขา จํานวน 2 ชดุ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

5,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62030264447 62037266114
 ซื�อพัสดเุพื�อใชส้นับสนุนภารกจิ ศปพ.พอ. จํานวน 8 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

60,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 3,253,270.00  

  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
              :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 25 มีนาคม 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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