
ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

ผูอํานวยการใหญ (สํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ)
กองเลขานุการและสารบรรณ (ลส.บท.)

1 จัดจางบริการพนักงานรับ-สงเอกสารของงานสารบรรณ งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา เม.ย. 59 พ.ค. 59 ม.ิย. 59 ก.ย. 59 ระยะเวลาจาง
จํานวน 2 อัตรา เปนเวลา 1 ป 0.7200 ในประเทศ 1 ป

1 ต.ค. 59

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

1 ต.ค. 59
ถงึ

30 ก.ย. 60

กองส่ือสารองคกร (สอ.สส.)
2 จางทําบัตรอวยพรปใหมและปฏทินิ งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิย. 60 ส.ค. 60

0.5600 ในประเทศ

3 จัดจางทํารายงานประจําป (Annual Report) งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ก.พ. 60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ส.ค. 60
0.6380 ในประเทศ

กองวสิาหกจิสัมพันธ (วส.สส.)
4 จัดจางสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ งบดําเนินการ จัดจาง วธีิตกลง ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ีค. 60 ส.ค. 60

ความตองการ และความคาดหวังของผูมสีวนได 1.2804 ในประเทศ
สวนเสียที่สําคัญสวนเสียที่สําคัญ

ผูอํานวยการใหญ (สํานักพัฒนาธุรกจิ)
กองบริการระบบวทิยุส่ือสาร (บส.วบ.)

5 จัดหาอุปกรณระบบควบคุมกลางและสถานีฐาน DTRS งบลงทุนผูกพัน งบลงทุน จัดซื้อ วธีิพิเศษ พ.ค. 59 ม.ิย. 59 ธ.ค. 59 ต.ค. 60
พรอมอุปกรณประกอบ จํานวน 1 ระบบ ประกอบดวย ป 2554 217.1000 ในประเทศ
- ระบบควบคุมกลาง และสถานีฐาน DTRS พรอม 36.0000
   อุปกรณประกอบ จํานวน 34 ชุด สําหรับทดแทน
   ของเดิม
- สถานีฐาน DTRS จํานวน 3 ชุด สําหรับขยายบริการ

6 จัดหาวทิยุลูกขาย DTRS พรอมอุปกรณประกอบ งบลงทุน จัดซื้อ วธีิพิเศษ พ.ค. 59 ม.ิย. 59 ธ.ค. 59 เม.ย. 60
จํานวน 3,700 ชุด 159.5000 ในประเทศ
- สําหรับทดแทนของเดิม จํานวน 3,000 ชุด- สําหรับทดแทนของเดิม จํานวน 3,000 ชุด
- สําหรับขยายบริการ จํานวน 700 ชุด



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

7 จัดหาอุปกรณ Base TX/RX ระบบ Air To Ground Radio งบลงทุน จัดซื้อ วธีิพิเศษ เม.ย. 59 พ.ค. 59 ธ.ค. 59 เม.ย. 60
พรอมอุปกรณประกอบ จํานวน 30 ชุด 22.4100 ในประเทศ
- สําหรับทดแทนของเดิม จํานวน 20 ชุด
- สําหรับขยายบริการ จํานวน 10 ชุด

8 จัดหาวทิยุลูกขายระบบ Conventional Radio พรอม งบลงทุน จัดซื้อ วธีิพิเศษ ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ธ.ค. 59 เม.ย. 60
อุปกรณประกอบ จํานวน 200 ชุด สําหรับทดแทน 7.0000 ในประเทศ
ของเดิม

9 จัดหาอุปกรณ VHF Selected Line Monitor พรอม งบลงทุน จัดซื้อ e-Auction พ.ค. 59 ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ธ.ค. 59 เม.ย. 60
อุปกรณประกอบ จํานวน 1 ชุด สําหรับทดแทนของเดิม 2.5000 ในประเทศ

10 จัดหาอุปกรณ Mobile Radio ระบบ Air To Ground Radio งบลงทุน จัดซื้อ สอบราคา พ.ค. 59 ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ต.ค. 59 ก.พ. 60
พรอมอุปกรณประกอบ จํานวน 28 ชุด 1.6100 ในประเทศ
- สําหรับทดแทนของเดิม จํานวน 26 ชุด
- สําหรับขยายบริการ จํานวน 2 ชุด

11 จัดหาอุปกรณ Computer Terminal พรอมอุปกรณ งบลงทุน จัดซื้อ วธีิพิเศษ ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 5911 จัดหาอุปกรณ Computer Terminal พรอมอุปกรณ งบลงทุน จัดซื้อ วธีิพิเศษ ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59
ประกอบ จํานวน 22 ชุด 1.2650 ในประเทศ
- สําหรับทดแทนของเดิม จํานวน 19 ชุด
- สําหรับขยายบริการ จํานวน 3 ชุด

12 จัดหาอุปกรณ COMBINER พรอมอุปกรณระบบสาย งบลงทุน จัดซื้อ วธีิพิเศษ ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ธ.ค. 59 ม.ิย. 60
อากาศ และอุปกรณประกอบที่เกี่ยวของสําหรับติดต้ัง 5.0000 ในประเทศ
ใชงาน ณ ทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ตและเชยีงใหม
แหงละ 1 ชุด ประกอบดวย
1. อุปกรณ COMBINER และอุปกรณสายสงอากาศ
2. อุปกรณเชื่อมตอระหวางสถานี

13 จัดหาอุปกรณ Voice Recorder จํานวน 1 ชุด งบลงทุน จัดซื้อ สอบราคา ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 พ.ย. 59 ม.ีค. 60
1.7000 ในประเทศ1.7000 ในประเทศ



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

14 จัดหาอุปกรณ Communication System Analyzer งบลงทุน จัดซื้อ วธีิพิเศษ ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ธ.ค. 59 เม.ย. 60
แบบพกพา จํานวน 1 ชุด 3.0000 ในประเทศ

15 จัดหาอุปกรณวทิยุลูกขาย Air to Ground พรอม งบลงทุน จัดซื้อ สอบราคา ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 พ.ย. 59 ม.ีค. 6015 จัดหาอุปกรณวทิยุลูกขาย Air to Ground พรอม งบลงทุน จัดซื้อ สอบราคา ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 พ.ย. 59 ม.ีค. 60
อุปกรณประกอบ จํานวน 60 ชุด 1.2600 ในประเทศ
- สําหรับทดแทนของเดิม จํานวน 50 ชุด
- สําหรับขยายบริการ จํานวน 10 ชุด

กองบริการบายส่ือสารการบนิ (วข.วบ)
16 จัดหาสถานีลูกขาย Remote Ground Station (RGS) งบลงทุน จัดซื้อ วธีิพิเศษ ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ธ.ค. 59 ม.ีค. 60

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการขายส่ือสารขอมูล 22.8200 ตางประเทศ
การบนิภายในประเทศ จํานวน 6 สถานี และอุปกรณ
สํารองสําหรับซอมบํารุงสถานีลูกขาย Remote Ground
Station (RGS) ประกอบดวย
1. เคร่ืองรับสง VHF Transceiver แบบ Multimode
Digital Radio พรอมติดต้ัง ACARS และ VDL Mode 2
Application Software จํานวน 10 ชุดApplication Software จํานวน 10 ชุด
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร Server พรอมระบบปฏบัิติการ
(OS) และ ACARS Communications Software จํานวน
10 ชุด
3. สายอากาศ VHF (Air Band) แบบ Dual Element
Antennas จํานวน 4 ชุด

17 จัดหาอุปกรณสํารองสําหรับซอมบํารุงสถานีลูกขาย งบลงทุน จัดซื้อ วธีิพิเศษ พ.ค. 59 ก.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59
Remote Ground Station (RGS) ประกอบดวย 1.7100 ในประเทศ
1. Network Interface Router จํานวน 10 ชุด
2. เคร่ืองจายกระแสไฟฟาตอเน่ืองอัตโนมัติ (UPS)
แบบ Rack Mount จํานวน 5 ชุด

18 เคร่ืองมอืวัดวเิคราะหสายนําสัญญาณและสายอากาศ งบลงทุน จัดซื้อ สอบราคา ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 5918 เคร่ืองมอืวัดวเิคราะหสายนําสัญญาณและสายอากาศ งบลงทุน จัดซื้อ สอบราคา ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59
แบบพกพา พรอมอุปกรณประกอบ จํานวน 1 ชุด 1.9690 ในประเทศ



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

ผูอํานวยการใหญ (สํานักมาตรฐานความปลอดภัย)
กองปรับมาตรฐานเคร่ืองวัด (มว.มป.)

19 จัดหาอุปกรณมาตรฐาน Measuring Receiver งบลงทุน จัดซื้อ e-Auction ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 พ.ค. 60
จํานวน 1 ชุด 5.8000 ในประเทศ

20 จัดหาอุปกรณ RF Amplifier 50 dB gain for calibration งบลงทุน จัดซื้อ สอบราคา ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ม.ีค. 60
GPS จํานวน 1 ชุด 0.9500 ในประเทศ

กองปฏบิัตกิารบนิ (ปบ.ทส.)
21 จัดหาอุปกรณ Transponder ATC/Mode S เพ่ิมเติม งบลงทุน จัดซื้อ วธีิพิเศษ ส.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ส.ค. 60

จํานวน 1 ชุด 2.1000 ในประเทศ

22 จัดหาอุปกรณ Signal Generator Mode 4 Bench Test งบลงทุน จัดซื้อ วธีิพิเศษ ส.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ส.ค. 60
Set (Aeroflex รุน IFF-45TS) จํานวน 1 ชุด 4.4000 ในประเทศ

23 จัดหาอุปกรณ Signal Generator (Rohde & Schwarz งบลงทุน จัดซื้อ วธีิพิเศษ ส.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 เม.ย. 60
รุน SMA 100A) จํานวน 1 ชุด 1.4100 ในประเทศรุน SMA 100A) จํานวน 1 ชุด 1.4100 ในประเทศ

กองวศิวกรรมอากาศยาน (วอ.ทส.)
24 จัดหาอะไหลเขา Stock สําหรับซอมบํารุงอากาศยาน งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ ก.ย. 59 ธ.ค. 59 ก.พ. 60 เม.ย. 60

Super King Air 200/B200 Super King Air B300 3.0000 ตางประเทศ
(งบฯ ซื้ออะไหลอากาศยานเพ่ิม/เชา)

25 จัดหาอะไหลเขา Stock สําหรับซอมบํารุงอากาศยาน งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ ม.ค. 60 ม.ีค. 60 พ.ค. 60 ส.ค. 60
Super King Air 200/B200 Super King Air B300 3.0000 ตางประเทศ
(งบฯ ซื้ออะไหลอากาศยานรับโอน)

26 จัดจางซอมใหญระดับ Overhaul เคร่ืองยนตแบบ งบดําเนินการ จัดจาง วธีิพิเศษ ต.ค. 59 ม.ค. 60 เม.ย. 60 ส.ค. 60
PT6A-42 S/N PCE PJ0110 ครบอายุใชงาน 3,600 ชั่วโมง 13.0000 ในประเทศ
ของอากาศยาน HS-ATSของอากาศยาน HS-ATS



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

27 จัดจางซอม Overhaul ใบพัด 2 รายการประกอบดวย งบดําเนินการ จัดจาง วธีิพิเศษ ต.ค. 59 พ.ย.. 59 ธ.ค. 59 เม.ย. 60
- ใบพัด 3 Blade, Hartzell จํานวน 2 ea. 6.0000 ในประเทศ
- ใบพัด 4 Blade, Hartzell จํานวน 2 ea.

28 จัดจางซอม Overhaul Landing Gear LEG จํานวน งบดําเนินการ จัดจาง วธีิพิเศษ ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ก.พ. 60 ม.ิย. 6028 จัดจางซอม Overhaul Landing Gear LEG จํานวน งบดําเนินการ จัดจาง วธีิพิเศษ ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ก.พ. 60 ม.ิย. 60
3 ea. (Standard Type) 3.0000 ในประเทศ

29 จางบริการรถตูปรับอากาศเพื่อใชปฏงิานในกจิการของ งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ส.ค. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ระยะเวลาจาง
บริษัท ประจํากองวศิวกรรมอากาศยาน ดอนเมอืง 1.8400 ในประเทศ 2 ป
จํานวน 1 คัน เปนเวลา 2 ป 1 ม.ค. 60
(งบประมาณประมาณการจากงบป 60 x 2 เทากับ ถงึ
0.9200 x 2 = 1.8400 ลานบาท) 31 ธ.ค. 61

ผูอํานวยการใหญ (สํานักตรวจสอบภายใน)
ฝายตรวจสอบภารกจิสนับสนุนและวางแผนการตรวจสอบ

30 จัดจางที่ปรึกษาสําหรับรวมปฏบัิติงานตรวจสอบ งบดําเนินการ จัดจาง วธีิตกลง พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ีค. 60 ก.ย. 60
0.5720 ในประเทศ

ผูอํานวยการใหญ (การเงนิ)ผูอํานวยการใหญ (การเงนิ)
กองบัญชแีละรายได (บช.งบ.)

31 จัดจางที่ปรึกษาในการจัดทําขอกําหนดเพื่อจัดหา งบลงทุน จัดจาง วธีิตกลง ก.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ม.ค. 60
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทาง 3.0000 ในประเทศ
การเงนิ (Financial Intelligence)

32 จัดจางที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน งบลงทุน จัดจาง วธีิคัดเลือก ม.ค. 60 ม.ีค. 60 ก.ย. 60 ก.พ. 61
การตัดสินใจทางการเงนิ (Financial Intelligence) 5.5000 ในประเทศ

33 จัดหาซอฟแวรและสิทธ์ิการเขาใชงานระบบสารสนเทศ งบลงทุน จัดซื้อ สอบราคา ม.ค. 60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 ก.ค. 60 ต.ค. 60
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางการเงนิ (Financial 0.8910 ในประเทศ
Intelligence)

34 จัดหาคอมพิวเตอรแมขาย พรอมอุปกรณตอพวงและ งบลงทุน จัดซื้อ e-Auction ม.ค. 60 ม.ีค. 60 พ.ค. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 6034 จัดหาคอมพิวเตอรแมขาย พรอมอุปกรณตอพวงและ งบลงทุน จัดซื้อ e-Auction ม.ค. 60 ม.ีค. 60 พ.ค. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60
อื่นๆ 4.3450 ในประเทศ



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

ผูอํานวยการใหญ (บริหารจราจรทางอากาศ)
กองออกแบบวธีิปฏบิัตกิารบนิและพัฒนาหวงอากาศ (อพ.บจ.)

35 จัดจางที่ปรึกษาโครงการศึกษาและออกแบบระบบ งบดําเนินการ จัดจาง วธีิคัดเลือก ม.ีค. 59 ม.ีค. 59 พ.ค. 59 ก.ย. 59 ก.ย. 61
หวงอากาศของประเทศไทย (Capacity Enhancement) 372.0000 ตางประเทศ

กลุมงานสนับสนุนการควบคุมจราจรทางอากาศเสนทางบนิกรุงเทพ (สจ.ศจ.)
36 จัดหาเกาอี้น่ังทํางานสําหรับเจาหนาที่ควบคุมจราจร งบลงทุน จัดซื้อ วธีิพิเศษ ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ก.พ. 60

ทางอากาศ จํานวน 20 ตัว 1.0000 ในประเทศ

กลุมงานสนับสนุนการควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบนิกรุงเทพ (สจ.ศก.)
37 จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร สําหรับใชงาน ณ งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ีค. 60

หอบังคับการบนิดอนเมอืงและสุวรรณภูม ิจํานวน 0.5583 ในประเทศ
3 รายการ ประกอบดวย
1. เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ (All-in-one Desktop)
จํานวน 14 เคร่ือง
2. เคร่ืองพิมพ (Printer) จํานวน 5 เคร่ือง
3. เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook)
จํานวน 3 เคร่ืองจํานวน 3 เคร่ือง

38 จัดหาเฟอรนิเจอรและครุภัณฑสําหรับอาคาร งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ก.พ. 60
หอบังคับการบนิดอนเมอืง (ใหม) และสุวรรณภูมิ 0.2680 ในประเทศ
1. สําหรับอาคารปฏบัิติการสํารองฉุกเฉนิ (สุวรรณภูม)ิ งบลงทุน
- ตูเอกสาร/Self Briefing จํานวน 1 ตู 0.2000
- โตะทํางาน W/S (East&West) จํานวน 2 ตัว
- เกาอี้ทํางาน W/S (East&West) จํานวน 2 ตัว
- ตูเอกสาร W/S (East&West) จํานวน 1 ตู
- ตูเอกสาร /T7 จํานวน 1 ตู
- โตะกลาง /T7 จํานวน 2 ตัว
2. สําหรับอาคารหอบังคับการบนิดอนเมอืงใหม
- ตูเอกสาร จํานวน 1 ตู
- โตะกลาง จํานวน 1 ตัว- โตะกลาง จํานวน 1 ตัว
- โซฟา แบบ 8 ที่น่ัง ใชงานที่หอง Cotrol ชัน้ 8
   จํานวน 1 ชุด



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

3. อาคารหอบังคับการบนิสุวรรณภูมิ
- โซฟา แบบ 3 ที่น่ัง ใชงานที่หอง Control ชัน้ T7
   จํานวน 2 ชุด

ผูอํานวยการใหญ (ทรัพยากรบุคคล)ผูอํานวยการใหญ (ทรัพยากรบุคคล)
กองบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.ทบ.)

39 จัดหาของที่ระลึกสําหรับพนักงานผูเกษยีณอายุ งบดําเนินการ จัดซื้อ สอบราคา ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิย. 60 ส.ค. 60
ประจําป 2560 (แผนทองคํา) 0.7310 ในประเทศ

40 จัดหาของที่ระลึกสําหรับพนักงานผูปฏบัิติงานมานาน งบดําเนินการ จัดซื้อ e-Auction พ.ค. 59 ม.ิย. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ก.พ. 60
ครบ 35 ป 25 ป และ 15 ป 8.8070 ในประเทศ

41 จัดจางที่ปรึกษาประเมนิระดับความผูกพันตอองคกร งบดําเนินการ จัดจาง วธีิตกลง ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ีค. 60 ธ.ค. 60
ของพนักงาน 1.2000 ในประเทศ

42 จัดจางที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารผล งบดําเนินการ จัดจาง วธีิตกลง ต.ค. 59 พ.ย. 59 ม.ค. 60 ก.ย. 60
การปฏบัิติงานตามแผนวสิาหกจิ 5.0000 ในประเทศ

43 จัดจางที่ปรึกษา Assessment Center งบดําเนินการ จัดจาง วธีิคัดเลือก ก.ย. 59 ต.ค. 59 ม.ค. 60 ก.ย. 60
11.2500 ในประเทศ

กองบริการ (บก.ทบ.)
44 จัดจางบริการทําความสะอาดบริเวณชัน้ 9 และ 10 งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ีค. 60 ระยะเวลาจาง

อาคารงามดูพลี สํานักงานใหญ ทุงมหาเมฆ เปนเวลา 2.9290 ในประเทศ 2 ป ระหวาง
2 ป 1 เม.ย. 60

ถงึ
31 ม.ีค. 62

45 จัดจางบริการงานดานโภชนาการ ประจําสโมสร งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ม.ค. 60 ระยะเวลาจาง
วทิยุการบนิ ที่ทําการทุงมหาเมฆ เปนเวลา 1 ป 1.4553 ในประเทศ 1 ป ระหวาง

1 ก.พ. 60
ถงึถงึ

31 ม.ค. 61



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

46 จัดจางบริการชวยชวีติและดูแลสระวายนํ้า ณ งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา พ.ค. 59 ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ก.ย. 59 ระยะเวลาจาง
สํานักงานใหญ ทุงมหาเมฆ เปนเวลา 1 ป 0.7700 ในประเทศ 1 ป ระหวาง

15 ต.ค. 59
ถงึ

14 ต.ค. 6014 ต.ค. 60

47 จัดจางบริการงานดานโภชนาการเด็ก ประจําสถาน งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ระยะเวลาจาง
รับเล้ียงเด็ก เปนเวลา 2 ป 0.6670 ในประเทศ 2 ป ระหวาง

1 ม.ค. 60
ถงึ

31 ธ.ค. 61

กองสวัสดกิาร (สก.ทบ.)
48 จัดจางตรวจสุขภาพพนักงานกอนเกษยีณอายุ และ งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction ต.ค. 59 พ.ย. 59 ม.ค. 60 ม.ีค. 60 ก.ย. 60

พนักงานท่ัวไปประจําป 2560 5.3000 ในประเทศ

49 จัดจางแพทยพยาบาลหองปฐมพยาบาลบริษัท วทิยุการบนิ งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction เม.ย. 59 พ.ค. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ระยะเวลาจาง
แหงประเทศไทย จํากัด สํานักงานใหญ เปนเวลา 2 ป 2.7000 ในประเทศ  2 ป ระหวางแหงประเทศไทย จํากัด สํานักงานใหญ เปนเวลา 2 ป 2.7000 ในประเทศ  2 ป ระหวาง

1 พ.ย. 59
ถงึ

31 ต.ค. 61

50 จัดจางศูนยผอนคลาย สบายใจ (Delight Center) งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ก.พ. 60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 ก.ค. 60 ระยะเวลาจาง
เปนเวลา 1 ป 1.9618 ในประเทศ 1 ป ระหวาง

1 ส.ค. 60
ถงึ

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานปฏบิัตกิาร (พป.พส.)
51 จัดจางบุคคลเพื่อพัฒนาการใหบริการจราจร งบดําเนินการ จัดจาง วธีิพิเศษ ก.พ. 60 ม.ีค. 60 พ.ค. 60 ระยะเวลาจาง

ทางอากาศ  จํานวน 6 คน เปนเวลา 1 ป 7.1937 ในประเทศ 1 ป ระหวาง
1 ก.ค. 60

ถงึถงึ
30 ม.ิย. 61



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

ผูอํานวยการใหญ (วศิวกรรมจราจรทางอากาศ)
กองวจัิยและพัฒนาวศิวกรรมจราจรทางอากาศ (วว.สว.)

52 จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย สําหรับ งบลงทุน จัดซื้อ e-Auction พ.ค. 59 ก.ค. 59 ก.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ีค. 60
ระบบ National Single Window (NSW) 7.2800 ในประเทศ
จํานวน 1 ระบบ ประกอบดวยจํานวน 1 ระบบ ประกอบดวย
- คอมพิวเตอร Server
- คอมพิวเตอร Workstation
- อุปกรณ Core Switch
- อุปกรณ Firewall

53 จัดหาซอฟตแวรสําหรับระบบ National Single งบลงทุน จัดซื้อ วธีิพิเศษ ก.ค. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59
Window (NSW) ประกอบดวย 20.5000 ในประเทศ
- โปรแกรม ORACLE SERVICE ORIENTED
- โปรแกรม ORACLE DATABASE

54 จัดหาอุปกรณสําหรับระบบทดสอบการแลกเปล่ียน งบลงทุน จัดซื้อ สอบราคา พ.ค. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 พ.ย. 59 ม.ีค. 60
ขอมูลในรูปแบบ System Wide Information 1.3800 ในประเทศ
Management (SWIM) (SWIM TEST BED SYSTEM)Management (SWIM) (SWIM TEST BED SYSTEM)
ประกอบดวย
- เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายแบบ BLADE พรอม
   อุปกรณประกอบ จํานวน 2 ชุด
- อุปกรณจัดเก็บขอมูล (SAN STORAGE) พรอม
   อุปกรณประกอบ จํานวน 1 ชุด
- เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล จํานวน
   1 ชุด
- ซอฟตแวรจําลองเคร่ืองเสมอืน และซอฟตแวร
   ระบบปฏบัิติการอื่นๆ



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

55 จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณประกอบ งบลงทุน จัดซื้อ e-Auction พ.ค. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ก.พ. 60
สําหรับปรับปรุงระบบแถลงขาวการบนิอัตโนมัติ 6.2400 ในประเทศ
(CATIS) ประกอบดวย
- ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย DATIS จํานวน
  2 ชุด  2 ชุด
- ชุดคอมพิวเตอร DATIS DISPLAY เขตประชดิ
   สนามบนิ จํานวน 31 ชุด
- ชุดคอมพิวเตอร CATIS หอบังคับการบนิ 55 ชุด
- ชุดคอมพิวเตอร ชุดสํารองสนับสนุนงานอุตุนิยมวทิยา
   TERMINAL จํานวน 5 ชุด
- ชุดจอแสดงผลการทํางานของ AWOS สําหรับ
   เจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศ จํานวน 44 ชุด
- อุปกรณประกอบสําหรับการจัดทําชุดคูมอื
   แบบอเิล็กทรอนิกส จํานวน 50 ชุด
- REPLICATION DATABASE SOFTWARE จํานวน
   4 ชุด

56 จัดหาโปรแกรมสําหรับปรับปรุงระบบแถลงขาวการบนิ งบลงทุน จัดซื้อ วธีิพิเศษ ก.ค. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 5956 จัดหาโปรแกรมสําหรับปรับปรุงระบบแถลงขาวการบนิ งบลงทุน จัดซื้อ วธีิพิเศษ ก.ค. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59
อัตโนมัติ (CATIS) ประกอบดวย 2.1200 ในประเทศ
- ชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิ SQL จํานวน 2 ชุด
- ชุดโปรแกรม TEXT-TO-SPEECH LICENSE
   จํานวน 55 ชุด

57 จัดหาอุปกรณสําหรับการติดต้ังระบบแสดงผลขอมูล งบลงทุน จัดซื้อ e-Auction พ.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 พ.ย. 59 ก.พ. 60
การบนิ ประกอบดวย 8.8000 ในประเทศ
- BLADE ENCLOSURE จํานวน 1 ชุด
- BLADE SERVER จํานวน 4 ชุด
- อุปกรณ RACK มาตรฐาน จํานวน 1 ชุด
- โปรแกรมระบบปฏบัิติการ จํานวน 11 ชุด
- อุปกรณ GIGABIT SWITCHING จํานวน 1 ชุด
- อุปกรณ SAN STORAGE จํานวน 1 ชุด- อุปกรณ SAN STORAGE จํานวน 1 ชุด
- อุปกรณ SAN SWITCH จํานวน 1 ชุด
- อุปกรณประกอบอื่นๆ



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

58 จัดหาโปรแกรมลิขสิทธ สําหรับระบบทดสอบ งบลงทุน จัดซื้อ วธีิพิเศษ ก.ค. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59
ผลิตภัณฑ (TESTBED SYSTEM) ประกอบดวย 0.8400 ในประเทศ
- VMWARE VSPHERE 6 STANDARD จํานวน 12 ชุด
- VMWARE VCENTER 6 STANDARD จานวน 1 ชุด

59 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร Workstation จํานวน 10 ชุด งบลงทุน จัดซื้อ สอบราคา ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59
0.7700 ในประเทศ

ศูนยปฏบิัตกิารวศิวกรรมจราจรทางอากาศ (ศว.สว.)
60 จัดหาอุปกรณสําหรับการปรัปปรุงพัฒนาระบบ งบลงทุน จัดซื้อ e-Auction เม.ย. 59 ม.ิย. 59 ก.ย. 59 พ.ย. 59 ก.ย. 60

เครือขายการส่ือสาร MODERN NETWORK 101.0000 ในประเทศ
INFRASTRUCTURE ประกอบดวย
- อุปกรณส่ือสารไมโครเวฟ  จํานวน 330 ชุด
- อุปกรณขายส่ือสาร FIBER OPTIC จํานวน 3 ระบบ

61 จัดหาและติดต้ังอุปกรณ BACKBONE MULTIPLEXER งบลงทุน จัดซื้อ วธีิพิเศษ ม.ีค. 59 เม.ย. 59 ธ.ค. 59 พ.ค. 60
(MULTISERVICE ACCESS PLATFORM NGN) จํานวน 57.0000 ในประเทศ
38 ชุด ณ สํานักงานใหญทุงมหาเมฆ ศูนยควบคุม
การบนิเชยีงใหม หาดใหญ ภูเก็ต สุราษฎรธานี ศูนยการบนิเชยีงใหม หาดใหญ ภูเก็ต สุราษฎรธานี ศูนย
ปฏบัิติการวศิวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
และหอบังคับการบนิกระบี่

62 จัดหาอุปกรณสําหรับปรับปรุง/พัฒนาระบบ งบลงทุน จัดซื้อ วธีิพิเศษ เม.ย. 59 ม.ิย. 59 ธ.ค. 59 ม.ีค. 60
NETWORK INFRASTRUCTURE สําหรับการเชื่อมตอ 34.5200 ในประเทศ
ระบบโครงสรางพื้นฐาน  ประกอบดวย
1. อุปกรณ SWITCH LAYER 3 จํานวน 2 ชุด และ
   ROUTER VOICE GATEWAY จํานวน 1 ชุด (5 สถานี)
2. อุปกรณ SWITCH LAYER 3 จํานวน 1 ชุด และ
   ROUTER VOICE GATEWAY จํานวน 1 ชุด (51 สถานี)
3. อุปกรณ SWITCH LAYER 3 จํานวน 1 ชุด
   SWITCH LAYER 2 จํานวน 2 ชุด และ ROUTER
   VOICE GATEWAY จํานวน 1 ชุด (8 สถานี)   VOICE GATEWAY จํานวน 1 ชุด (8 สถานี)
4. อุปกรณ SWITCH LAYER 2 จํานวน 2 ชุด และ
   ROUTER VOICE GATEWAY จํานวน 1 ชุด (1 สถานี)



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

63 จัดหาอุปกรณปรับปรุงการใหบริการ WLAN เพ่ิมเติม งบลงทุน จัดซื้อ วธีิพิเศษ พ.ค. 59 ม.ิย. 59 ธ.ค. 59 ม.ิย. 60
ประกอบดวย 15.0000 ในประเทศ
- อุปกรณ WLAN SWITCH CONTROLLER
   จํานวน 1 ชุด ติดต้ังใชงาน ณ สํานักงานใหญ
   ทุงมหาเมฆ   ทุงมหาเมฆ
- อุปกรณ ACCESS POINT ชนิด INDOOR / OUTDOOR
   จํานวน 200 ชุด สําหรับติดต้ังใชงาน ณ สํานักงานใหญ
   ทุงมหาเมฆ ทาอากาศยานดอนเมอืง สุวรรณภูม ิและ
   ศูนยควบคุมการบนิภูมภิาค 9 แหง

64 จัดหาอุปกรณสําหรับโครงการปรับปรุง/พัฒนาขาย งบลงทุน จัดซื้อ วธีิพิเศษ เม.ย. 59 ม.ิย. 59 ธ.ค. 59 ม.ีค. 60
ส่ือสารระหวางประเทศ ประกอบดวย 5.2500 ในประเทศ
- อุปกรณ INTERNET VPN SERVER พรอมอุปกรณ
   MULTI ACCESS DEVICE จํานวน 1 ชุด สําหรับ
   ติดต้ังใชงานที่ทําการสํานักงานใหญ ทุงมหาเมฆ
- อุปกรณ INTERNET VPN CLIENT พรอมอุปกรณ
   MULTI ACCESS DEVICE จํานวน 4 ชุด สําหรับ
   ติดต้ัง ณ สหภาพเมยีนมาร (ยางกุง) ลาว (วยีงจันทร)   ติดต้ัง ณ สหภาพเมยีนมาร (ยางกุง) ลาว (วยีงจันทร)
   กัมพูชา (พนมเปญ) และเวยีดนาม (โฮจมินิ)

65 จัดหาและติดต้ังอุปกรณระบบส่ือสารผานดาวเทยีม งบลงทุน จัดซื้อ วธีิพิเศษ ม.ิย. 59 ส.ค. 59 ธ.ค. 59 ม.ิย. 60
(VSAT : VERY SMALL APERTURE TERMINAL) สํารอง 15.8100 ในประเทศ
ฉุกเฉนิ (DISASTER RECOVERY SITE) จํานวน 7 ระบบ
- จัดหาและติดต้ังเพ่ิมเติม จํานวน 5 ระบบ สําหรับ
   สถานี AREA RCAG เขาโกรกพมา จังหวัดนครสวรรค
   จังหวัดขอนแกน เขาพระบาท จังหวัดลําปาง
   เขาหมอน จังหวัดชลบุรี และศูนยปฏบัิติการ
   วศิวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
- จัดหาทดแทนอุปกรณระบบ MCPC (MULTI-
   CHANNEL PER CARRIER) จํานวน 2 ระบบสําหรับ
   ทาอากาศยานดอนเมอืง และศูนยโทรคมนาคม   ทาอากาศยานดอนเมอืง และศูนยโทรคมนาคม
   กองทัพอากาศดอนเมอืง



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

66 เชาชองสัญญาณดาวเทยีม 9 MHz และ 6 MHz งบดําเนินการ จัดจาง วธีิพิเศษ ก.ย. 59 ต.ค. 59 ม.ีค. 60 ระยะเวลาเชา
เปนเวลา 10 ป 304.1670 ในประเทศ 1 ป ระหวาง
(งบประมาณประมาณการจากป 60 X10 ป เทากับ 1 เม.ย. 60
30.4167 x 10 = 304.1670) ถงึ

31 ม.ีค. 7031 ม.ีค. 70

67 จัดเชาวงจร AFTN, ATN, ATS ตางประเทศ งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ก.ย. 59 ระยะเวลาเชา
มุมไบ โรม สิงคโปร ฮองกง เปนเวลา 1 ป 1.7231 ในประเทศ 1 ป ระหวาง

1 ต.ค. 59
ถงึ

30 ก.ย. 60

68 จัดเชาวงจร IP Private Cloud MPLS A เปนเวลา 1 ป งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ม.ีค. 60 ระยะเวลาเชา
13.7000 ในประเทศ 1 ป ระหวาง

1 เม.ย. 60
ถงึ

31 ม.ีค. 61

69 จัดเชาวงจร IP Private Cloud MPLS B เปนเวลา 1 ป งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ ส.ค. 59 ก.ย. 59 พ.ย. 59 ระยะเวลาเชา
13.7000 ในประเทศ 1 ป ระหวาง

1 ธ.ค. 59
ถงึ

30 พ.ย. 60

70 จัดเชาวงจร IP Private Cloud A Remote Aerodrome งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ ก.ค. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ระยะเวลาเชา
เปนเวลา 1 ป 0.7000 ในประเทศ 1 ป ระหวาง

1 พ.ย. 59
ถงึ

31 ต.ค. 60



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

71 จัดเชาวงจร IP Private Cloud B Remote Aerodrome งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ ก.ค. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ระยะเวลาเชา
เปนเวลา 1 ป 0.7000 ในประเทศ 1 ป ระหวาง

1 พ.ย. 59
ถงึ

31 ต.ค. 6031 ต.ค. 60

72 จัดเชาวงจร MPLS-VPN เปนเวลา 1 ป งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ก.ย. 59 ระยะเวลาเชา
6.0000 ในประเทศ 1 ป ระหวาง

1 ต.ค. 59
ถงึ

30 ก.ย. 60

73 จัดเชาวงจร Internet VPN เปนเวลา 1 ป งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ก.ย. 59 ระยะเวลาเชา
3.0000 ในประเทศ 1 ป ระหวาง

1 ต.ค. 59
ถงึ

30 ก.ย. 60

74 จัดเชาวงจร Internet A เปนเวลา 1 ป งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ก.ย. 59 ระยะเวลาเชา
1.2000 ในประเทศ 1 ป ระหวาง

1 ต.ค. 59
ถงึ

30 ก.ย. 60

75 จัดเชาวงจร Internet B เปนเวลา 1 ป งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ก.ย. 59 ระยะเวลาเชา
1.2000 ในประเทศ 1 ป ระหวาง

1 ต.ค. 59
ถงึ

30 ก.ย. 60



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

76 จัดหาอุปกรณ AMSS UA Terminal จํานวน 30 ชุด งบดําเนินการ จัดซื้อ สอบราคา เม.ย. 59 พ.ค. 59 ก.ค. 59 ต.ค. 59 ก.พ. 60
ประกอบดวย 1.2900 ในประเทศ
- อุกรณคอมพิวเตอรพรอมระบบปฏบัิติการและ
   จอมอนิเตอร จํานวน 30 ชุด
- เคร่ืองพิมพ (Printer) ชนิด Dot Matrix จํานวน 30 ชุด- เคร่ืองพิมพ (Printer) ชนิด Dot Matrix จํานวน 30 ชุด

77 จัดหา License ระบบ Firewall Fortigate 300A งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ ม.ีค. 59 ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ธ.ค. 59 ก.พ. 60
2.7500 ในประเทศ

78 จัดหา Outsource ชางเทคนิคเฝาระวังระบบขาย งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction เม.ย. 59 ม.ิย. 59 ส.ค. 59 ธ.ค. 59 ระยะเวลาจาง
ส่ือสารที่ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิและดอนเมอืง 12.7104 ในประเทศ 3 ป
เปนเวลา 3 ป 1 ม.ค. 60

ถงึ
31 ธ.ค. 62

กองออกแบบและตดิตั้งระบบวศิวกรรม (อว.สว.)
79 จัดหาอุปกรณปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Digital งบลงทุน จัดซื้อ e-Auction ก.พ. 59 ม.ีค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ก.ค. 60

Voice Recording and Replay System เพื่อติดต้ังใชงาน 2.8600 ในประเทศVoice Recording and Replay System เพื่อติดต้ังใชงาน 2.8600 ในประเทศ
ณ หอบังคับการบนิตราด และหอบังคับการบนิตรัง

80 จัดหาและติดต้ังอุปกรณระบบ VCCS (Voice งบลงทุน จัดซื้อ e-Auction ก.พ. 59 ม.ีค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 เม.ย. 61
Communication Control System) ณ หอบังคับการบนิ 20.3000 ในประเทศ
สมุย หอบังคับการบนิชุมพร และหอบังคับการบนิ
นครศรีธรรมราช

81 จัดหาอุปกรณปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเคร่ืองชวย งบลงทุน จัดซื้อ e-Auction ก.พ. 59 พ.ค. 59 ก.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ิย. 61
การเดินอากาศแบบ DVOR/DME (Doppler Very High 123.6000 ในประเทศ
Frequency Omni-directional Range/Distance
Measuring Equipment) ณ ทาอากาศยานลําปาง
นราธิวาส เพชรบูรณ รอยเอ็ด นครศรีธรรมราช และ
สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

82 จัดหาอุปกรณวางโครงขายระบบเคร่ืองชวยการเดิน งบลงทุน จัดซื้อ e-Auction ก.พ. 59 พ.ค. 59 ก.ค. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 61
อากาศ DME เพื่อใชเปนทางเลือก/สํารองสําหรับ 19.5300 ในประเทศ
การบริหารจัดการหวงอากาศแบบ PBN
(PERFORMANCE BASED NAVIGATION) ระดับ
EN-ROUTE และ SID/STAR ในประเทศไทยEN-ROUTE และ SID/STAR ในประเทศไทย
(ระยะที่ 1)

กองบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (บท.สท.)
83 จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร 3 รายการ ประกอบดวย งบดําเนินการ จัดซื้อ e-Auction ก.ค. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ม.ค. 60 ม.ีค. 60

- เคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 150 เคร่ือง 5.5260 ในประเทศ
- เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน 21 เคร่ือง
- เคร่ืองพิมพ Dot Matrix แบบแครส้ัน จํานวน 18
   เคร่ือง

84 จัดหา iPad ขนาด 64 GB จํานวน 36 เคร่ือง งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ม.ค. 60
และ iPad ขนาด 128 GB จํานวน 1 เคร่ือง 0.9290 ในประเทศ

85 จัดหาระบบบริหารการยนืยันตัวตน งบลงทุน จัดซื้อ e-Auction พ.ค. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 พ.ค. 60
(Identity Management) 8.0000 ในประเทศ

กองพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (พท.สท.)
86 จัดจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมโปรแกรม งบดําเนินการ จัดจาง วธีิพิเศษ ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ระยะเวลาจาง

สําเร็จรูป SAP เปนเวลา 1 ป 4.9500 ในประเทศ 1 ป ระหวาง
1 ม.ค. 60

ถงึ
31 ธ.ค. 60

87 จัดหา Software สนับสนุนการออกแบบหนาจอ งบดําเนินการ จัดหา ตกลงราคา ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60
(Theme+Layout) จํานวน 1 ชุด 0.0200 ตางประเทศ(Theme+Layout) จํานวน 1 ชุด 0.0200 ตางประเทศ



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

88 จัดหาโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาและออกแบบ งบดําเนินการ จัดหา ตกลงราคา ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60
ซอฟตแวร เชน Work Flow, UI Design, Ise Case, 0.0866 ตางประเทศ
Class Diagram รวมถงึ MockUp UI ที่สามารถสราง
Code html ไดอัตโนมัติ จํานวน 12 ชุด

กองวศิวกรรมระบบส่ือสารการเดนิอากาศ (วส.บว.)
89 จัดหาอุปกรณวัดวเิคราะหสัญญาณการแปลกปลอม งบลงทุน จัดซื้อ e-Auction ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ก.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ิย. 60

จํานวน 1 ระบบ 6.8000 ในประเทศ

กองวศิวกรรมระบบเคร่ืองชวยการเดนิอากาศ (วช.บว.)
90 จัดหาอะไหลสํารองสําหรับอุปกรณเคร่ืองชวย งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ พ.ค. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 เม.ย. 60

การเดินอากาศ ILS/DME, DVOR/DME 7.1720 ในประเทศ

กองวศิวกรรมระบบตดิตามอากาศยาน (วต.บว.)
91 จัดจางที่ปรึกษาในการติดตามตรวจสอบสภาพ งบดําเนินการ จัดจาง วธีิตกลง ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ธ.ค. 60

แวดลอมที่ทาอากาศยานแมฮองสอน 0.6500 ในประเทศ

92 จัดหาอะไหลของระบบเรดาร SSR ที่ อุดรธานี งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ธ.ค. 6092 จัดหาอะไหลของระบบเรดาร SSR ที่ อุดรธานี งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ธ.ค. 60
ประกอบดวย 3.5150 ตางประเทศ
- AUX POWER AMPLIFIER จํานวน 1 ชิ้น
- MAIN/AUX LOW POWER AMPLIFIER จํานวน 1 ชิ้น
- 3 Chanel RF Rotary Joint จํานวน 1 ชิ้น

93 จัดหาอะไหลของระบบเรดาร SSR ที่ พิษณุโลก งบดําเนินการ จัดหา วธีิพิเศษ ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ธ.ค. 60
ประกอบดวย 0.6860 ตางประเทศ
- Logic+Master/Slave Board จํานวน 1 ชิ้น
- NEDR Board จํานวน 1 ชิ้น
- POWER PC MVME5500 จํานวน 1 ชิ้น



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

94 จัดหาอุปกรณเคร่ืองมอืวัด 4 รายการ สําหรับ งบลงทุน จัดซื้อ e-Auction เม.ย. 59 พ.ค. 59 ก.ค. 59 ต.ค. 59 ม.ีค. 60
พิษณุโลก อุดรธานี รอยเอ็ด เชยีงรายและชุมพร 5.7100 ในประเทศ
ประกอบดวย งบดําเนินการ
- เคร่ืองมอืวัดกําลังสงเรดาร Peak Power Output 0.0590
   จํานวน 5 ชุด   จํานวน 5 ชุด
- เคร่ืองกําเนิดสัญญาณ Signal Generator
   จํานวน 5 ชุด
- เคร่ืองมอืวัดสัญญาณไฟฟา Oscilloscope
   จํานวน 5 ชุด
- เคร่ืองมอืวัดคาทางไฟฟา True RMS จํานวน 5 ชุด

กองวศิวกรรมระบบขอมูลการบนิ (วข.บว.)
95 จัดหาอุปกรณ ATN Router สําหรับระบบ AMHS งบลงทุน จัดซื้อ วธีิพิเศษ พ.ค. 59 ก.ค. 59 ก.ค. 59 ธ.ค. 59 ม.ีค. 60

จํานวน 3 ชุด ทดแทนของเดิม ณ ทุงมหาเมฆ จํานวน 5.0200 ตางประเทศ
2 ชุด และสุวรรณภูม ิจํานวน 1 ชุด

96 จัดหา License Firewall ยี่หอ Fortigate ประกอบดวย งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ พ.ค. 59 ม.ิย. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59
- รุน 310B จํานวน 4 ชุด 0.6630 ในประเทศ- รุน 310B จํานวน 4 ชุด 0.6630 ในประเทศ
- รุน 200D จํานวน 2 ชุด

ผูอํานวยการใหญ (ภูมิภาคและศูนยประกอบการ)
กองแบบแผนและควบคุมการกอสราง (ผก.ศป.)

97 จัดสรางอาคารหอบังคับการบนิ อาคารสถานีเคร่ืองชวย งบลงทุน จัดจาง วธีิพิเศษ ต.ค. 59 ธ.ค. 59 เม.ย. 60 ก.ย. 61
การเดินอากาศ DVOR/DME และอาคารบานพักพนักงาน 131.2800 ในประเทศ
ณ ทาอากาศยานเบตง

98 จัดสรางอาคารหอบังคับการบนิแหงใหม ณ งบลงทุน จัดจาง e-Auction ส.ค. 59 ก.ย. 59 พ.ค. 60 ก.ค. 60 ธ.ค. 61
ทาอากาศยานแมสอด 59.4100 ในประเทศ

99 จัดจางขยายเขตระบบสงกําลังไฟฟาสัญญาณหอบังคับ งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59
การบนิ ณ ศูนยควบคุมการบนิสุราษฎรธานี 1.0700 ในประเทศการบนิ ณ ศูนยควบคุมการบนิสุราษฎรธานี 1.0700 ในประเทศ



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

100 จัดจางปรับปรุงหอง MOPS ณ ศูนยควบคุมการบนิ งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction ม.ค. 59 ม.ิย. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ม.ิย. 60
หาดใหญ 2.0700 ในประเทศ

งบลงทุน
3.6500

101 จัดจางปรับปรุงอาคารสํานักงาน ณ ศูนยควบคุม งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction ม.ีค. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ก.ย. 60
การบนิหาดใหญ 15.7000 ในประเทศ

งบลงทุน
10.0700

102 จัดจางปรับปรุงพื้นที่ TOWER CAB ชัน้ 8 ณ อาคาร งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction ม.ิย. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ก.ค. 60
หอบังคับการบนิดอนเมอืง (เกา) 3.6400 ในประเทศ

งบลงทุน
3.3600

103 จัดจางปรับปรุงหองประชุม A,B และ C งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction พ.ค. 59 ม.ิย. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ม.ค. 60
7.5400 ในประเทศ

104 จัดจางปรับปรุงหองประชุมบอรดชัน้ 3 งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction ธ.ค. 59 ก.พ. 60 ม.ีค. 60 พ.ค. 60 ส.ค. 60
4.7000 ในประเทศ

105 จัดจางปรับปรุงภายนอกอาคารอํานวยการ อาคาร งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction ม.ค. 59 ก.พ. 60 ม.ีค. 60 ส.ค. 60 ธ.ค. 61
ปฏบัิติการ อาคารมหาเมฆ 3.0000 ในประเทศ

106 จัดจางที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงภายนอกอาคาร งบดําเนินการ จัดจาง วธีิคัดเลือก พ.ค. 59 ม.ิย. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59
อํานวยการ อาคารปฏบัิติการ อาคารมหาเมฆ 0.7200 ในประเทศ

107 จัดซื้อมานมวนฟลมกรองแสง ชนิดมอเตอรไฟฟา งบลงทุน จัดจาง สอบราคา เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิย. 60 ก.ค. 60 ก.ย. 60
จํานวน 32 ชุด ติดต้ังที่หองควบคุมจราจรทางอากาศ 1.2700 ในประเทศ
ณ หอบังคับการบนิดอนเมอืง (หลังเดิม)



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

ผูอํานวยการใหญ (ภูมิภาคและศูนยประกอบการ)
กองบริการไฟฟาและโทรศัพท (ฟท.ศป.)

108 จัดหาอุปกรณสําหรับปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพ งบลงทุน จัดซื้อ e-Auction เม.ย. 60 ม.ิย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ธ.ค. 60
เคร่ืองจายกระแสไฟฟาตอเน่ือง (UNINTERRUPTIBLE 88.9200 ในประเทศ
POWER SUPPLY : UPS) เพื่อทดแทนของเดิม และPOWER SUPPLY : UPS) เพื่อทดแทนของเดิม และ
เพื่อปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพระบบจายกําลัง
ไฟฟาตอเน่ือง (UPS) ใหมเีสถยีรภาพ มคีวามม่ันคง
สามารถจายกําลังไฟฟาใหอุปกรณส่ือสารไดอยาง
ตอเน่ือง ประกอบดวย
1. เคร่ืองจายกระแสไฟฟาตอเน่ืองอัตโนมัติ (UPS)
พรอมอุปกรณประกอบ
- ขนาดไมตํ่ากวา 5 KVA จํานวน 106 ชุด
- ขนาดไมตํ่ากวา 10 KVA จํานวน 85 ชุด
- ขนาดไมตํ่ากวา 20 KVA จํานวน 2 ชุด
- ขนาดไมตํ่ากวา 30 KVA จํานวน 2 ชุด
- ขนาดไมตํ่ากวา 60 KVA จํานวน 6 ชุด
- ขนาดไมตํ่ากวา 200 KVA จํานวน 2 ชุด
2. อุปกรณ STATISTIC TRANSFER SWITCH (STS)2. อุปกรณ STATISTIC TRANSFER SWITCH (STS)
- ขนาดไมตํ่ากวา 32 แอมป จํานวน 83 ชุด
- ขนาดไมตํ่ากวา 45 แอมป จํานวน 52 ชุด

109 จัดจางซอมบํารุง/บํารุงรักษาเคร่ือง UPS "EATON" งบดําเนินการ จัดจาง วธีิพิเศษ ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ก.ย. 59 ระยะเวลาจาง
รวมจํานวน 67 ชุด 4 คร้ัง/ป ประกอบดวย 4.4544 ในประเทศ 1 ป ระหวาง
1. ณ หอบังคับการบนิดอนเมอืง และศูนยภูมภิาค 1 ต.ค. 59
5 แหง จํานวน 42 ชุด ประกอบดวย ถงึ
- ขนาด 60 kVA จํานวน 2 ชุด ณ หอบังคับกาบนิ  30 ก.ย. 60
   ดอนเมอืง
- ขนาด 20 kVA จํานวน 20 ชุด ณ ศูนยภูมภิาค
- ขนาด 10 kVA จํานวน 20 ชุด ณ ศูนยภูมภิาค
2. ณ สํานักงานใหญ ทุงมหาเมฆ และสุวรรณภูมิ



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

จํานวน 25 ชุด ประกอบดวย
- ขนาด 60 kVA จํานวน 6 ชุด
- ขนาด 40 kVA จํานวน 13 ชุด
- ขนาด 30 kVA จํานวน 4 ชุด
- ขนาด 20 kVA จํานวน 2 ชุด- ขนาด 20 kVA จํานวน 2 ชุด

110 จัดหาแบตเตอร่ีสําหรับเคร่ือง UPS ณ สวนกลางและ งบดําเนินการ จัดซื้อ e-Auction ก.ค. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ส.ค. 60
ศูนยภูมภิาค ประกอบดวย 14.6000 ในประเทศ
- ขนาด 12 V 9 AH จํานวน 1,520 ลูก
- ขนาด 12 V 15 Ah จํานวน 20 ลูก
- ขนาด 12 V 34 Ah จํานวน 792 ลูก
- ขนาด 12 V 45 Ah จํานวน 144 ลูก
- ขนาด 12 V 48 Ah จํานวน 432 ลูก
- ขนาด 12 V 73 Ah จํานวน 320 ลูก

111 จัดซื้อพรอมติดต้ังระบบ Electrical Monitor งบลงทุน จัดซื้อ e-Auction พ.ค. 59 ก.ค. 59 ก.ย. 59 พ.ย. 59 ก.ค. 60
Management Center (EMMC) ณ สํานักงานใหญ 20.0900 ในประเทศ
ทุงมหาเมฆ ทาอากาศยานดอนเมอืง ทาอากาศยานทุงมหาเมฆ ทาอากาศยานดอนเมอืง ทาอากาศยาน
สวนภูมภิาค 19 แหง สถานีเคร่ืองชวยการเดินอากาศ
ทาอากาศยานดอนเมอืง และทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

112 จัดหาตูควบคุมระบบสงจายกําลังไฟฟา จํานวน 1 ระบบ งบลงทุน จัดซื้อ e-Auction พ.ค. 59 ม.ิย. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ม.ิย. 60
เพื่อปรับปรุง/เปล่ียนทดแทนระบบตูควบคุมระบบสงจาย 4.8000 ในประเทศ
กําลังไฟฟา ณ อาคารอํานวยการ สํานักงานใหญ
ทุงมหาเมฆ

113 จัดหาปนสัญญาณไฟ (Signal Light Gun : SLG) งบลงทุน จัดซื้อ e-Auction พ.ค. 59 ม.ิย. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ม.ีค. 60
จํานวน 18 ชุด เพื่อทดแทนของเดิม 1.5500 ในประเทศ



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

114 จัดจางซอมบํารุงรักษาเคร่ืองยนตกําเนิดไฟฟาสํารอง งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 พ.ย. 59 ระยะเวลาจาง
และอุปกรณประกอบระบบอัตโนมัติ จํานวน 20 ชุด 1.3000 ในประเทศ 1 ป ระหวาง
ประกอบดวย 30 ธ.ค. 59
- ทาอากาศยานดอนเมอืง จํานวน 8 ชุด ถงึ
- ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิจํานวน 12 ชุด 29 ธ.ค. 60- ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิจํานวน 12 ชุด 29 ธ.ค. 60

115 จัดจางซอมบํารุง/บํารุงรักษาเคร่ือง UPS ขนาด 120 KVA งบดําเนินการ จัดจาง วธีิพิเศษ ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ระยะเวลาจาง
จํานวน 2 ชุด ณ ทาอากาศยานดอนเมอืง 4 คร้ัง/ป 0.7986 ในประเทศ 1 ประหวาง

1 พ.ย. 59
ถงึ

31 ต.ค. 60

116 จัดหาเคร่ืองโทรสาร จํานวน 60 เคร่ือง งบดําเนินการ จัดซื้อ สอบราคา ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59
0.9000 ในประเทศ

117 จัดจาง Outsource ใหบริการงานซอมบํารุงรักษา งบดําเนินการ จัดจาง วธีิกรณพิีเศษ เม.ย. 59 ม.ิย. 59 ส.ค. 60 ระยะเวลาจาง
ระบบไฟฟาและโทรศัพท ปฏบัิติงาน ณ สํานักงานใหญ 3.4200 ในประเทศ 1 ป ระหวาง
ทุงมหาเมฆ ดอนเมอืง และสุวรรณภูม ิรวม 15 คน 1 ก.ย. 60ทุงมหาเมฆ ดอนเมอืง และสุวรรณภูม ิรวม 15 คน 1 ก.ย. 60
เปนเวลา 1 ป ถงึ

31 ส.ค. 61

118 จัดหาแผงวงจรสําหรับตูสาขาโทรศัพทยี่หอ Ericsson งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ ม.ิย. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ก.พ. 60
LG เพื่อขยายการใชงานและสํารองกรณอียูระหวาง 1.5125 ในประเทศ
การซอม สําหรับสํานักงานใหญ ทุงมหาเมฆ หอบังคับ
การบนิดอนเมอืง ศูนยควบคุมการบนิภูเก็ต ศูนยควบคุม
การบนิหัวหนิ ศูนยปฏบัิติการวศิวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมา และหอบังคับการบนิ 21 แหง ประกอบดวย
- แผงวงจร MDTN2 จํานวน 5 แผง
- แผงวงจร PSU จํานวน 5 แผง
- แผงวงจร SLTM32 จํานวน 2 แผง
- แผงวงจร LGCM8 จํานวน 2 แผง- แผงวงจร LGCM8 จํานวน 2 แผง
- Ethernet Switch PoE-24 Port จํานวน 5 ชุด



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

119 จัดจางบํารุงรักษารายปตูสาขาโทรศัพท งบดําเนินการ จัดจาง วธีิพิเศษ พ.ค. 59 ก.ค. 59 ก.ย. 59 ระยะเวลาจาง
ยี่หอ Ericsson LG รุน iPECS-CM เปนเวลา 1 ป 4.5287 ในประเทศ 1 ป/สัญญา
- ณ สํานักงานใหญ ทุงมหาเมฆ
   ระยะเวลาจาง 1 พ.ย. 59 - 31 ต.ค. 60
- ณ ศูนยควบคุมการบนิดอนเมอืงและฝายบนิทดสอบ- ณ ศูนยควบคุมการบนิดอนเมอืงและฝายบนิทดสอบ
   ดอนเมอืง ศูนยควบคุมการบนิภูมภิาค 5 แหง คอื
   ศูนยควบคุมการบนิสุราษฎรธานี ศูนยควบคุมการบนิ
   พิษณุโลก ศูนยควบคุมการบนิอุดรธานี ศูนยควบคุม
   การบนิอุบลราชธานี และศูนยปฏบัิติการวศิวกรรม
   จราจรทางอากาศนครราชสีมา
   ระยะเวลาจาง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
- ณ ศูนยควบคุมการบนิหาดใหญ และศูนยควบคุม
   การบนิภูเก็ต
   ระยะเวลาจาง 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60

120 จัดจางบํารุงรักษารายป PABX ณ ทาอกาศยานสุวรรณภูมิ งบดําเนินการ จัดจาง วธีิพิเศษ ต.ค. 59 พ.ย. 59 ก.พ. 60 ระยะเวลาจาง
เปนเวลา 1 ป 8.4000 ในประเทศ 1 ป ระหวาง

1 ม.ีค. 601 ม.ีค. 60
ถงึ

28 ก.พ. 61
121 จัดจางซอมบํารุงรักษาเคร่ือง UPS จํานวน 16 ชุด งบดําเนินการ จัดจาง วธีิพิเศษ ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ก.ย. 59 ระยะเวลาจาง

จํานวน 4 คร้ัง/ป เปนเวลา 1 ป 3.0600 ในประเทศ 1 ป ระหวาง
1 ต.ค. 59

ถงึ
30 ก.ย. 60

122 จัดหาหลอดไฟ Obstruction Light จํานวน 8 ชุด เพื่อ งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ต.ค. 59 ก.พ. 60
ติดต้ังใชงาน ณ อาคาร Control Tower, ATC Complex 6.0000 ในประเทศ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

123 จัดหา Battery Backup ระบบ UPS 12VDC งบดําเนินการ จัดซื้อ e-Auction ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ม.ค. 60
ประกอบดวย 3.5310 ในประเทศ
- ขนาด 50 Ah 68 ลูก
- ขนาด 80 Ah 200 ลูก
- ขนาด 100 Ah 105 ลูก- ขนาด 100 Ah 105 ลูก

124 จัดหาอุปกรณสําหรับหองประชุม A, B ชัน้ 2 อาคาร งบลงทุน จัดซื้อ สอบราคา ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ก.พ. 60
Support Building สุวรรณภูม ิประกอบดวย 0.6500 ในประเทศ
- เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง 24 ชอง จํานวน 1 ชุด
- เคร่ืองควบคุมสัญญาณเสียง 8 In/8 Out
   จํานวน 1 ชุด
- Power Amp สําหรับลําโพงหลัก จํานวน 1 ชุด
- Power Amp สําหรับลําโพง Room 1,2 จํานวน 2 ชุด
- Digital Wireless microphon จํานวน 2 ชุด
- Desktop Microphon จํานวน 2 ชุด
- หูฟง (เพื่อควบคุมเสียง) จํานวน 1 ตัว
- เคร่ืองควบคุมไมคประชุม พรอมเคร่ืองบันทกึ
   จํานวน 1 ชุด   จํานวน 1 ชุด
- Surface Mount Touch Screen จํานวน 1 ชุด

ผูอํานวยการใหญ (ภูมิภาคและศูนยประกอบการ)
กองอาคารและสถานท่ี (อส.ศป.)

125 จัดหาพรอมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน งบดําเนินการ จัดซื้อ e-Auction ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ก.ย. 59 พ.ย. 59 ก.ค. 60
ชนิดต้ังพื้น/แขวนฝาเพดาน/ฝงฝาเพดาน ทดแทนของ 2.6910 ในประเทศ (กําหนดสง
เดิม ณ ที่ทําการบริษัท ทุงมหาเมฆ ดอนเมอืง และ งบลงทุน 2 งวด
สุวรรณภูม ิดังน้ี 2.3500 1. พ.ค. 60
1. ติดต้ัง ณ สํานักงานใหญ ทุงมหาเมฆ จํานวน 102 ชุด 2. ก.ค. 60)
- ขนาดไมนอยกวา 13,000 บทียีูตอชั่วโมง
   จํานวน 90 ชุด
- ขนาดไมนอยกวา 20,000 บทียีูตอชั่วโมง
   จํานวน 8 ชุด   จํานวน 8 ชุด



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

- ขนาดไมนอยกวา 25,000 บทียีูตอชั่วโมง
   จํานวน 2 ชุด
- ขนาดไมนอยกวา 36,000 บทียีูตอชั่วโมง
   จํานวน 2 ชุด
2. ติดต้ัง ณ ทาอากาศยานดอนเมอืง จํานวน 8 ชุด2. ติดต้ัง ณ ทาอากาศยานดอนเมอืง จํานวน 8 ชุด
- ขนาดไมนอยกวา 24,000 บทียีูตอชั่วโมง จํานวน
   4 ชุด ติดต้ัง ณ หอบังคับการบนิดอนเมอืง
- ขนาดไมนอยกวา 36,000 บทียีูตอชั่วโมง จํานวน
   4 ชุด ติดต้ัง ณ หอบังคับการบนิดอนเมอืง
3. ติดต้ัง ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิจํานวน 9 ชุด
- ขนาดไมนอยกวา 60,000 บทียีูตอชั่วโมง จํานวน
    3 ชุด ติดต้ัง ณ หอง UPS อาคารเรดาร PSR
- ขนาดไมนอยกวา 75,000 บทียีูตอชั่วโมง จํานวน
   3 ชุด ติดต้ัง ณ หอง UPS อาคารเรดาร SSR
- ขนาดไมนอยกวา 30,000 บทียีูตอชั่วโมง จํานวน
   3 ชุด ติดต้ัง ณ หอง UPS อาคาเรดาร SMR

126 จัดหาระบบกรองนํ้าซอฟเทนเนอร สําหรับหอผึ่งลมเย็น งบลงทุน จัดซื้อ สอบราคา ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59126 จัดหาระบบกรองนํ้าซอฟเทนเนอร สําหรับหอผึ่งลมเย็น งบลงทุน จัดซื้อ สอบราคา ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59
จํานวน 3 ชุด เพื่อใชกับอาคารอํานวยการ อาคาร 60 ป 1.4550 ในประเทศ
และอาคารศูนยปฏบัิติการ

127 จัดจางทาสีภายนอกอาคารและงานติดต้ังผนังคอมโพลิค งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ส.ค. 59 ก.ย. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ีค. 60
ปดชองระบายอากาศ อาคารโรงไฟฟา ทุงมหาเมฆ 0.6500 ในประเทศ

128 จัดจางบริการสุขอนามัยภายในหองนํ้าชาย/หญงิ ณ งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ก.ค. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ระยะเวลาจาง
ที่ทําการบริษัทฯ ทุงมหาเมฆ ทาอากาศยานดอนเมอืง 1.2096 ในประเทศ 2 ป ระหวาง
และทาอากาศยานสุวรรณภูม ิเปนเวลา 2 ป 1 ม.ค. 60

ถงึ
31 ธ.ค. 61

129 จัดจางทาสีภายนอกอาคารและทําระบบกันซมึพื้น งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ม.ค. 60 ก.พ. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ส.ค. 60129 จัดจางทาสีภายนอกอาคารและทําระบบกันซมึพื้น งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ม.ค. 60 ก.พ. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ส.ค. 60
ดาดฟา ชัน้ 8 อาคาร 60 ป ทุงมหาเมฆ 1.2500 ในประเทศ



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

130 จัดจางบริการบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสีย งานประปา งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction พ.ค. 59 ก.ค. 59 ก.ย. 59 พ.ย. 59 ระยะเวลาจาง
และงานโยธา ที่ทําการบริษัทฯ ทุงมหาเมฆ และ 2.0177 ในประเทศ 2 ป ระหวาง
ทาอากาศยานดอนเมอืง เปนเวลา 2 ป 1 ม.ค. 60

ถงึ
31 ธ.ค. 6131 ธ.ค. 61

131 จัดหาอุปกรณ PLC ระบบ BAS เพื่อเปล่ียนทดแทน งบดําเนินการ จัดซื้อ สอบราคา ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ม.ค. 60 ม.ีค. 60
ณ อาคารกฬีา อาคารแรก อาคารงามดูพลี และ 0.7000 ในประเทศ
อาคารโรงไฟฟา ณ ที่ทําการบริษัทฯ ทุงมหาเมฆ

132 จัดหาโปรแกรม SCADA CITECT สําหรับโปรแกรม งบดําเนินการ จัดซื้อ สอบราคา ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ม.ค. 60 เม.ย. 60
ระบบ BAS ณ ที่ทําการบริษัทฯ ทุงมหาเมฆ 0.7000 ในประเทศ

133 จัดจางบํารุงรักษาลิฟต ยี่หอ KONE รวมจํานวน 14 ตัว งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ระยะเวลาจาง
เปนเวลา 2 ป ประกอบดวย 0.8860 ในประเทศ 2 ป ระหวาง
- จํานวน 4 ตัว ที่อาคาร 60 ป ณ ที่ทําการบริษัทฯ 1 ม.ค. 60
   ทุงมหาเมฆ ถงึ
- จํานวน 10 ตัว ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 31 ธ.ค. 61- จํานวน 10 ตัว ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 31 ธ.ค. 61

134 จัดหาและติดต้ังระบบ Building Automation System งบลงทุน จัดซื้อ e-Auction ก.พ. 59 พ.ค. 59 ม.ิย. 59 ต.ค. 59 เม.ย. 60
(BAS) ที่อาคารหอบังคับการบนิดอนเมอืง (เกา) และ 4.2000 ในประเทศ
สถานีเคร่ืองชวยการเดินอากาศ 10 สถานี

135 จัดหาลิฟตโดยสาร ชนิดขับเคล่ือนดวยมอเตอรไฟฟา งบลงทุน จัดซื้อ e-Auction ก.พ. 59 พ.ค. 59 ม.ิย. 59 ต.ค. 59 พ.ค. 60
ทดแทนของเดิม จํานวน 5 ตัว ประกอบดวย 10.5000 ในประเทศ
1. ติดต้ังใชงานที่สํานักงานใหญ ทุงมหาเมฆ
- ขนาดบรรทุกไมนอยกวา 750 กโิลกรัม จํานวน 2 ตัว
- ขนาดบรรทุกไมนอยกวา 1,500 กโิลกรัม จํานวน 1 ตัว
2. ติดต้ังใชงาน ณ หอบังคับการบนิแมฮองสอน
- ขนาดบรรทุกไมนอยกวา 320 กโิลกรัม จํานวน 1 ตัว
3. ติดต้ังใชงาน ณ ศูนยปฏบัิติการวศิวกรรมจราจร3. ติดต้ังใชงาน ณ ศูนยปฏบัิติการวศิวกรรมจราจร
   ทางอากาศนครราชสีมา
- ขนาดบรรทุกไมนอยกวา 320 กโิลกรัม จํานวน 1 ตัว



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

136 จัดหาระบบอุปกรณเตือนภัย (Fire Alarm) ทดแทน งบลงทุน จัดซื้อ e-Auction ก.พ. 59 พ.ค. 59 ม.ิย. 59 ต.ค. 59 ม.ีค. 60
ของเดิม ณ อาคารงามดูพลี สํานักงานใหญ ทุงมหาเมฆ 2.2000 ในประเทศ

137 จัดจางบริการทําความสะอาด ณ ที่ทําการบริษัทฯ งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction ก.ค. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ระยะเวลาจาง
อาคารหอบังคับการบนิดอนเมอืงเกาและใหม อาคาร 2.7670 ในประเทศ 2 ป ระหวางอาคารหอบังคับการบนิดอนเมอืงเกาและใหม อาคาร 2.7670 ในประเทศ 2 ป ระหวาง
โรงซอมเคร่ืองบนิ ฝายบนิทดสอบ เปนเวลา 2 ป 1 ม.ค. 60

ถงึ
31 ธ.ค. 61

138 จัดหาเคร่ืองฟอกอากาศ ทดแทนของเดิม จํานวน งบลงทุน จัดซื้อ สอบราคา ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59
8 ชุด ติดต้ัง ณ ฝายบนิทดสอบ ทาอากาศยาน 0.5850 ในประเทศ
ดอนเมอืง ประกอบดวย
- ขนาดแรงลมไมนอยกวา 500 CFM จํานวน 3 ชุด
- ขนาดแรงลมไมนอยกวา 1,000 CFM จํานวน 5 ชุด

139 จัดจางตรวจวเิคราะหคุณภาพอากาศและการไหลเวยีน งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิย. 60 ก.ย. 60
อากาศภายในอาคาร ณ พื้นที่สวนกลางและศูนยควบคุม 1.0440 ในประเทศ
การบนิสวนภูมภิาคการบนิสวนภูมภิาค

140 จัดจางปรับปรุงระบบทอสงนํ้าเย็นเคร่ืองปรับอากาศ งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา พ.ย. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ีค. 60 ม.ิย. 60
WATER CHILLER อาคาร Office Building ณ 0.5500 ในประเทศ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

141 จัดจางเปล่ียนสายสลิงลิฟต EL4, EL5 ของลิฟต งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ม.ค. 60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ก.ค. 60
อาคาร Control Tower ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 1.0000 ในประเทศ

142 จัดจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมระบบปรับอากาศ งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction ม.ิย. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ม.ค. 59 ระยะเวลาจาง
ระบบประปา สุขาภิบาล สาธารณูปโภคและงานโยธา 5.2720 ในประเทศ 2 ป ระหวาง
ณ หอบังคับการบนิ ทาอกาศยานสุวรรณภูม ิเปนเวลา 1 ก.พ. 60
2 ป ถงึ

31 ม.ค. 6231 ม.ค. 62



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

143 จัดจางบํารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM200/ งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ก.พ. 60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ส.ค. 60
CO2 สํานักงานใหญ ทุงมหาเมฆ/ทาอากาศยาน 0.5400 ในประเทศ
ดอนเมอืง/ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

กองรักษาความปลอดภัย (รป.ศป.)กองรักษาความปลอดภัย (รป.ศป.)
144 จัดหาปอมยามสําเร็จรูป พรอมติดต้ังระบบสาธารณูปโภค งบลงทุน จัดจาง สอบราคา ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59

จํานวน 3 ชุด ทดแทนของเดิม ณ บริเวณทางเขา-ออก 0.6450 ในประเทศ
บริเวณอาคารสถานีสงวทิยุ (TX-STATION) อาคาร
เรดารปฐมภูมิ (PSR) และอาคารเรดารทุตยภูมิ (SSR)
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

145 จัดหาเคร่ืองบันทกึประวัติการเขา-ออก ของบุคคล งบลงทุน จัดซื้อ สอบราคา ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ก.พ. 60
ภายนอก ณ สวนกลางและสวนภูมภิาค จํานวน 1.3860 ในประเทศ
15 ชุด

146 จัดจางยามรักษาการณ ณ หอบังคับการบนิสุวรรณภูมิ งบดําเนินการ จัดจาง วธีิกรณพิีเศษ ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ต.ค. 59 ระยะเวลาจาง
และ ณ หอบังคับการบนิดอนเมอืง เปนเวลา 2 ป 27.6537 ในประเทศ 2 ป ระหวาง

1 พ.ย. 591 พ.ย. 59
ถงึ

31 ต.ค. 61

147 จัดจางยามรักษาการณ ณ ที่ทําการสํานักงานใหญ งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ม.ีค. 60 พ.ค. 60 ระยะเวลาจาง
ทุงมหาเมฆ เปนเวลา 2 ป 20.7336 ในประเทศ 2 ป ระหวาง

1 ม.ิย. 60
ถงึ

31 พ.ค. 62

กลุมงานสนับสนุนการควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชดิสนามบนิภูมิภาค (สจ.ศบ.)
148 จัดหาอุปกรณ Head Set 2 รายการประกอบดวย งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ ต.ค. 59 พ.ย. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60

- เฉพาะสวนหูฟง (บน) จํานวน 335 อัน สําหรับ ศบ. 1.6750 ในประเทศ
   บภ 1 และ บภ 2   บภ 1 และ บภ 2
- เฉพาะสวนลาง จํานวน 30 ชุด สําหรับ ศภ.บภ 1



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

ศูนยควบคุมการบนิภูเก็ต (ศภ.บภ 1)
149 จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร 3 รายการ ประกอบดวย งบดําเนินการ จัดซื้อ สอบราคา ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ก.พ. 60

- เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ พรอมจอแสดงผล 0.2888 ในประเทศ
   ขนาดไมนอยกวา 24 น้ิว จํานวน 10 ชุด เพื่อใชงาน งบลงทุน
   ณ หอง SIM 1 SIM 2 และหอง CONTRA 0.2200   ณ หอง SIM 1 SIM 2 และหอง CONTRA 0.2200
- จอแสดงผล ขนาดไมนอยกวา 24 น้ิว จํานวน 2 ชุด
   เพื่อใชในงานฝกอบรม ATC ที่หอง CONTRA
- คอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ พรอมจอแสดงผลขนาด
   ไมนอยกวา 18 น้ิว จํานวน 6 ชุด เพื่อทดแทนของ
   เดิม 2 ชุด ณ หอบังคับการบนิกระบี่ และหอบังคับ
   การบนิระนอง และจัดหาเพ่ิมเติมสําหรับศูนยควบคุม
   การบนิภูเก็ต

150 จัดจางปรับปรุงภายในบานพักรับรองราไวย จํานวน งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 พ.ย. 59 ม.ิย. 60
6 ยูนิต (หอง B 505 - 510) 4.6316 ในประเทศ

งบลงทุน
1.0461

151 จัดจางปรับปรุงหอบังคับการบนิกระบี่ งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction ก.ค. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 พ.ค. 60
5.9158 ในประเทศ
งบลงทุน
1.7576

152 จัดหาเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดต้ังแขวน/ชนิดฝงฝา/ งบลงทุน จัดซื้อ สอบราคา พ.ค. 59 ม.ิย. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59
ชนิดตูต้ังพื้น รวม 4 รายการประกอบดวย 1.1800 ในประเทศ
- ขนาดไมตํ่ากวา 18,000 บทียีู จํานวน 2 ชุด ติดต้ัง
  ทดแทนของเดิม ณ หอบังคับการบนิระนอง
- ขนาดไมตํ่ากวา 30,000 บทียีู จํานวน 1 ชุด ติดต้ัง
   ใชงาน ณ ศูนยควบคุมการบนิภูเก็ต
- ขนาดไมตํ่ากวา 36,000 บทียีู จํานวน 9 ชุด ติดต้ัง
   ทดแทนของเดิม ณ ศูนยควบคุมการบนิภูเก็ต   ทดแทนของเดิม ณ ศูนยควบคุมการบนิภูเก็ต
- ขนาดไมตํ่ากวา 60,000 บทียีู จํานวน 2 ชุด ติดต้ัง
   ทดแทนของเดิม ณ ศูนยควบคุมการบนิภูเก็ต



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

153 จัดจางติดต้ังมาตรวัดนํ้าและวางทอประปาบริเวณ งบลงทุน จัดจาง วธีิกรณพิีเศษ พ.ค. 59 ก.ค. 59 พ.ย. 59 ม.ีค. 60
อาคารหอบังคับการบนิภูเก็ต 4.0500 ในประเทศ

154 จัดจางปรับปรุงสถานีเคร่ืองชวยการเดินอากาศ งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ส.ค. 59 ก.ย. 59 พ.ย. 59 ม.ค. 60 เม.ย. 60
DVOR/DME, MIDDLE MARKER และสถานีเรดาร 0.7222 ในประเทศDVOR/DME, MIDDLE MARKER และสถานีเรดาร 0.7222 ในประเทศ

155 จัดจางปรับปรุงร้ัวรอบบานพักและสโมสร ณ ศูนย งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction ก.ค. 59 ก.ย. 59 พ.ย. 59 ม.ค. 60 พ.ค. 60
ควบคุมการบนิภูเก็ต 3.8726 ในประเทศ

156 จัดจางปรับปรุงระบบไฟฟาแรงสูง ณ อาคารหอบังคับ งบดําเนินการ จัดจาง วธีิกรณพิีเศษ ม.ิย. 59 ส.ค. 59 พ.ย. 59 ม.ิย. 60
การบนิภูเก็ต และภายในบานพักพนักงาน พรอม 5.5569 ในประเทศ
อุปกรณปองกันแมเหล็กไฟฟาจากฟาผาจํานวน 2 ชุด งบลงทุน

0.2252

157 จัดจางบริการทําความสะอาด ณ ศูนยควบคุมการบนิ งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction พ.ค. 59 ม.ิย. 59 ส.ค. 59 พ.ย. 59 ระยะเวลาจาง
ภูเก็ต เปนเวลา 2 ป 3.5986 ในประเทศ 2 ป ระหวาง

1 ธ.ค. 59
ถงึถงึ

30 พ.ย. 61

158 จัดจางบริการดูแลรักษาตัดแตงตนไม ตัดหญา และ งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction ก.ค. 59 ก.ย. 59 พ.ย. 59 ก.พ. 60 ระยะเวลาจาง
ทําความสะอาดพื้นทางเดิน ณ ศูนยควบคุมการบนิภูเก็ต 2.9072 ในประเทศ 2 ป ระหวาง
เปนเวลา 2 ป 1 ม.ีค. 60

ถงึ
28 ก.พ. 62

159 จัดหาที่พักสําหรับพนักงานปฏบัิติงานหมุนเวยีน ณ งบดําเนินการ เชา วธีิตกลง พ.ค. 59 ม.ิย. 59 พ.ย. 59 ระยะเวลาจาง
หอบังคับการบนิกระบี่ จํานวน 8 หอง เปนเวลา 1 ป 1.1445 ในประเทศ 1 ป ระหวาง

1 ธ.ค. 59
ถงึ

30 พ.ย. 6030 พ.ย. 60



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

160 จัดจางบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนยควบคุม งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction พ.ค. 59 ก.ค. 59 ก.ย. 59 ธ.ค. 59 ระยะเวลาจาง
การบนิภูเก็ต เปนเวลา 2 ป 3.1542 ในประเทศ 2 ป ระหวาง

1 ม.ค. 60
ถงึ

31 ธ.ค. 6131 ธ.ค. 61

161 จัดหาอุปกรณ เคร่ืองใชสํานักงานจํานวน 6 รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ ส.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ก.พ. 60
ประกอบดวย 0.5386 ในประเทศ
- ตูล็อคเกอร จํานวน 2 ตู สําหรับเจาหนาที่ ATC
- โตะทํางานรูปทรงแอล จํานวน 2 ตัว
- โตะคอมพิวเตอร PC จํานวน 10 ตัว
- โตะทํางาน จํานวน 2 ตัว สําหรับผูจัดการงาน
   ควบคุมจราจรทางอากาศ ดานฝกอบรม
- ตูเก็บเอกสารทรงสูง จํานวน 8 ตู
- ตูเก็บเอกสารทรงตํ่า แบบบานเล่ือนกระจก
   จํานวน 8 ตู

162 จัดหาเกาอี้ทํางานแบบมพีนักพิง และมลีอเล่ือน งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ ส.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ก.พ. 60162 จัดหาเกาอี้ทํางานแบบมพีนักพิง และมลีอเล่ือน งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ ส.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ก.พ. 60
สําหรับพนักงาน ATC Simmulator จํานวน 8 ตัว 0.0697 ในประเทศ

ศูนยควบคุมการบนิหาดใหญ (ศญ.บภ 1)
163 จัดหาเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดต้ังพื้น / งบลงทุน จัดซื้อ สอบราคา พ.ค. 59 ม.ิย. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59

แขวนฝาเพดาน รวมจํานวน 18 ชุด สําหรับทดแทน 1.4300 ในประเทศ
ของเดิม ณ หอบังคับการบนิหาดใหญ หอบังคับการบนิ
ตรัง และหอบังคับการบนินราธิวาส ประกอบดวย
- ขนาดไมนอยกวา 28,000 บทียีู จํานวน 14 ชุด
- ขนาดไมนอยกวา 36,000 บทียีู จํานวน 2 ชุด
- ขนาดไมนอยกวา 60,000 บทียีู จํานวน 2 ชุด

164 จัดจางสรางหลังคาคลุมที่จอดรถ ชนิดโครงเหล็ก งบลงทุน จัดจาง สอบราคา พ.ค. 59 ม.ิย. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59
พรอมฐานราก ณ หอบังคับการบนิตรังและหอบังคับ 0.6800 ในประเทศพรอมฐานราก ณ หอบังคับการบนิตรังและหอบังคับ 0.6800 ในประเทศ
การบนินราธิวาส



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

165 จัดหาแบตเตอร่ีระบบ UPS แบบแหงปดผนึก ขนาด งบดําเนินการ จัดซื้อ สอบราคา ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ก.พ. 60 ม.ีค. 60
12V 9Ah จํานวน 1,185 ลูก ทดแทนของเดิม ณ 1.2000 ในประเทศ
ศูนยควบคุมการบนิหาดใหญ หอบังคับการบนิตรัง
หอบังคับการบนินราธิวาส และหอบังคับการบนิปตตานีหอบังคับการบนินราธิวาส และหอบังคับการบนิปตตานี

166 จัดจางปรับปรุงบานพักพนักงาน ณ ศูนยควบคุมการบนิ งบดําเนินการ จัดซื้อ e-Auction ก.ย. 59 ต.ค. 59 ม.ค. 60 ม.ีค. 60 ก.ค. 60
หาดใหญ จํานวน 10 ยูนิต 2.9000 ในประเทศ

167 จัดหาโตะ เกาอี้รับประทานอาหาร โตะพับ ตูวางทวีี งบดําเนินการ จัดซื้อ สอบราคา ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ก.พ. 60 เม.ย. 60
และตูไซดบอรด สําหรับใชงาน ณ บานพักพนักงาน 0.9546 ในประเทศ
บานพักรับรอง อาคารสโมสร ณ ศูนยควบคุมการบนิ
หาดใหญ ประกอบดวย
- โตะรับประทานอาหาร ขนาด 6 ที่น่ัง จํานวน 12 ตัว
   และเกาอี้รับประทานอาหารจํานวน 72 ตัว สําหรับ
   บานพักพนักงาน 12 ยูนิต
- โตะรับประทานอาหารแบบจตุรัส ขนาด
   860x860x720 ซม. จํานวน 25 ตัว และเกาอี้   860x860x720 ซม. จํานวน 25 ตัว และเกาอี้
   รับประทานอาหาร จํานวน 40 ตัว สําหรับสโมสร
   ศูนยควบคุมการบนิหาดใหญ
- โตะพับเอนกประสงค ขนาด 1830x600x720 ซม.
   จํานวน 20 ตัว สําหรับศูนยควบคุมการบนิหาดใหญ
- ตูวางทวี ีจํานวน 10 ตู สําหรับบานพักรับรอง
- ตูไซดบอรด จํานวน 2 ตู สําหรับบานพักรับรอง

168 จัดจางบริการปฏบัิติงานโยธา งานซอมแซมบํารุง งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ม.ีค. 60 เม.ย. 60 ม.ิย. 60 ส.ค. 60 ระยะเวลาจาง
รักษาอาคารสถานที่ ระบบไฟฟา ระบบสายอากาศ 1.2012 ในประเทศ 2 ป ระหวาง
และการทํางานในที่สูง ณ ศูนยควบคุมการบนิหาดใหญ 1 ก.ย. 60
เปนเวลา 2 ป ถงึ

31 ส.ค. 62



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

169 จัดจางบริการดูแลรักษาตนไม สนามหญา สวนหยอม งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ก.พ. 60 ระยะเวลาจาง
ณ อาคารที่ทําการบานพักพนักงาน และสโมสร 5.4003 ในประเทศ 2 ป ระหวาง
ศูนยควบคุมการบนิหาดใหญ เปนเวลา 2 ป 1 ม.ีค. 60

ถงึ
28 ก.พ. 6228 ก.พ. 62

170 จัดหาเกาอี้ปฏบัิติงานสําหรับงานวศิวกรรมระบบ งบดําเนินการ จัดซื้อ ตกลงราคา ก.ย. 59 ต.ค. 59 ก.พ. 60 ม.ีค. 60
ติดตามอากาศยาน ณ ศูนยควบคุมการบนิหาดใหญ 0.0160 ในประเทศ
จํานวน 1 ตัว

171 จัดหาครุภัณฑมาตรฐานรวม 4 รายการ ใชงาน ณ งบดําเนินการ จัดซื้อ ตกลงราคา ก.ย. 59 ต.ค. 59 ก.พ. 60 ม.ีค. 60
ศูนยควบคุมการบนิหาดใหญ ประกอบดวย 0.0950 ในประเทศ
- ตูเอกสาร ขนาด ก80 x ล40 x ส195 ซม.

(2 บานกระจก) จํานวน 1 ตู
- โตะทํางานพรอมล้ินชักวางคยีบอรดแบบมาตรฐาน
   จํานวน 2 ตัว
- ตูเหล็กบานสูง แบบ 2 บาน จํานวน 3 ตู
- ตูล็อคเกอร ชนิด 6 ประตู จํานวน 1 ตู- ตูล็อคเกอร ชนิด 6 ประตู จํานวน 1 ตู

172 จัดหาและติดต้ังตูแขวนผนัง ชนิดอลูมเินียมและ งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59
อุปกรณประกอบ จํานวน 10 ชุด สําหรับบานพักรับรอง 0.7000 ในประเทศ
ณ ศูนยควบคุมการบนิหาดใหญ

173 จัดหาและติดต้ังเคานเตอรหองครัว ชนิดหนิสังเคราะห งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59
และอุปกรณประกอบ (รูปตัว L) จํานวน 10 ชุด 0.9900 ในประเทศ
สําหรับบานพักรับรอง ณ ศูนยควบคุมการบนิหาดใหญ



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

ศูนยควบคุมการบนิสุราษฎรธานี (ศร.บภ 1)
174 จัดจางบริการดูแลรักษาความสะอาด ณ ศูนยควบคุม งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ม.ค. 60 ระยะเวลาจาง

การบนิสุราษฎรธานี เปนเวลา 2 ป 1.7200 ในประเทศ 2 ป ระหวาง
1 ก.พ. 60

ถงึถงึ
31 ม.ค. 62

175 จัดจางบริการดูแลรักษาความสะอาด ณ หอบังคับ งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา พ.ค. 59 ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ก.ย. 59 ระยะเวลาจาง
การบนิสมุย เปนเวลา 2 ป 0.5880 ในประเทศ 2 ป ระหวาง

1 ต.ค. 59
ถงึ

30 ก.ย. 61

176 จัดจางบริการรถรับ-สงพนักงานและใชในกจิการของ งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ระยะเวลาจาง
บริษัท ประจําหอบังคับการบนิสมุย จํานวน 1 คัน 1.1800 ในประเทศ 2 ป ระหวาง
เปนเวลา 2 ป 1 พ.ย. 59

ถงึ
31 ต.ค. 6131 ต.ค. 61

177 จัดจางบริการรักษาความปลอดภัย ณ หอบังคับการบนิ งบดําเนินการ จัดจาง วธีิกรณพิีเศษ ก.ค. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 ระยะเวลาจาง
ชุมพร เปนเวลา 2 ป 1.0290 ในประเทศ 2 ป ระหวาง

1 พ.ย. 59
ถงึ

31 ต.ค. 61

178 จัดจางตัดหญา ดูแลรักษาตนไมและสนามหญา ณ งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ระยะเวลาจาง
ศูนยควบคุมการบนิสุราษฎรธานี เปนเวลา 2 ป 1.2090 ในประเทศ 2 ป ระหวาง

1 ม.ค. 60
ถงึ

31 ธ.ค. 61

179 จัดจางปรับปรุงอาคารสถานีสง RCAG ณ หอบังคับ งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 พ.ย. 59 ก.พ. 60
การบนิสมุย 0.5830 ในประเทศ



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

180 จัดจางปรับปรุงอาคารหอบังคับการบนิสมุยและ งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 พ.ย. 59 ม.ีค. 60
บานพักพนักงาน 1.1850 ในประเทศ

181 จัดจางติดต้ังกันสาดบริเวณดานหนาและปรับปรุง งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ีค. 60 พ.ค. 60 ก.ย. 60
ระเบยีงดานหลังแฟลต A-B และแฟลตใหม ณ 1.1780 ในประเทศระเบยีงดานหลังแฟลต A-B และแฟลตใหม ณ 1.1780 ในประเทศ
ศูนยควบคุมการบนิสุราษฎรธานี

182 จัดหาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดต้ังพื้น/ งบดําเนินการ จัดซื้อ สอบราคา ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ก.พ. 60
แขวนฝาเพดาน ติดต้ัง ณ ศูนยควบคุมการบนิสุราษฎร 0.5244 ในประเทศ
ธานี หอบังคับการบนิสมุย และหอบังคับการบนินครศรี- งบลงทุน
ธรรมราช รวมจํานวน 31 ชุด ประกอบดวย 0.8000
- ขนาด 12,000 บทียีู จํานวน 19 ชุด
- ขนาด 24,000 บทียีู จํานวน จํานวน 1 ชุด
- ขนาด 25,000 บทียีู จํานวน 2 ชุด
- ขนาด 30,000 บทียีู จํานวน 9 ชุด

183 จัดหาเคร่ืองฟอกอากาศ แบบฝงฝาเพดาน จํานวน งบลงทุน จัดซื้อ สอบราคา ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 พ.ย. 59 ก.พ. 60
16 ชุด 1.4400 ในประเทศ16 ชุด 1.4400 ในประเทศ

184 จัดหาอุปกรณสํานักงานจํานวน 2 รายการ สําหรับ งบดําเนินการ จัดซื้อ ตกลงราคา ส.ค. 59 ก.ย. 59 ธ.ค. 59 ก.พ. 60
หองปฏบัิติงานของ ศป. ประกอบดวย 0.0533 ในประเทศ
- เกาอี้ทํางาน จํานวน 4 ตัว
- ตูเอกสารทรงบานเปด จํานวน 1 ตู

ศูนยควบคุมการบนิหัวหิน (ศน.บภ 1)
185 จัดจางทําความสะอาดอาคารสถานที่และพื้นที่โดยรอบ งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ระยะเวลาจาง

ศูนยควบคุมการบนิหัวหนิ เปนเวลา 1 ป 0.7020 ในประเทศ 1 ป ระหวาง
1 ม.ค. 60

ถงึ
31 ธ.ค. 60



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

186 จัดจางบริการดูแลสวน ตนไม สนามหญาบริเวณอาคาร งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ก.ค. 60 ระยะเวลาจาง
ที่ทําการศูนยควบคุมการบนิหัวหนิ เปนเวลา 1 ป 0.5940 ในประเทศ 1 ป ระหวาง

15 ก.ค. 60
ถงึ

14 ก.ค. 6114 ก.ค. 61

187 จัดจางบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนยควบคุม งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิย. 60 ส.ค. 60 ระยะเวลาจาง
การบนิหัวหนิ เปนเวลา 1 ป 0.5410 ในประเทศ 1 ป ระหวาง

1 ก.ย. 60
ถงึ

31 ส.ค. 61

ศูนยควบคุมการบนิเชยีงใหม (ศช.บภ 2)
188 จัดจางทําความสะอาดประจําหอบังคับการบนิเชยีงราย งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ระยะเวลาจาง

เปนเวลา 2 ป 0.5755 ในประเทศ 2 ป ระหวาง
1 ก.พ. 60

ถงึ
31 ม.ค. 6231 ม.ค. 62

189 จัดจางบริการทําความสะอาดประจําหอบังคับการบนิ งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ระยะเวลาจาง
ลําปาง เปนเวลา 2 ป 0.5755 ในประเทศ 2 ป ระหวาง

1 ม.ีค. 60
ถงึ

28 ก.พ. 62

190 จัดจางบริการดูแลสวน ตนไม สนามหญา สวนหยอม งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ก.ค. 60 ระยะเวลาจาง
ณ ศูนยควบคุมการบนิเชยีงใหม เปนเวลา 2 ป 5.1324 ในประเทศ 2 ป ระหวาง

1 ก.ย. 60
ถงึ

31 ส.ค. 62



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

191 จัดจางบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนยควบคุม งบดําเนินการ จัดจาง วธีิกรณพิีเศษ ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ระยะเวลาจาง
การบนิเชยีงใหม เปนเวลา 2 ป 6.2040 ในประเทศ 2 ป ระหวาง

1 ม.ค. 60
ถงึ

31 ธ.ค. 6131 ธ.ค. 61

192 จัดจางบริการรักษาความปลอดภัย ณ หอบังคับการบนิ งบดําเนินการ จัดจาง วธีิกรณพิีเศษ ก.พ. 60 ม.ีค. 60 ม.ิย. 60 ระยะเวลาจาง
ลําปาง เปนเวลา 2 ป 2.0592 ในประเทศ 2 ป ระหวาง

1 ก.ค. 60
ถงึ

30 ม.ิย. 62

193 จัดจางบริการรักษาความปลอดภัย ณ หอบังคับการบนิ งบดําเนินการ จัดจาง วธีิกรณพิีเศษ ม.ีค. 60 เม.ย. 60 ม.ิย. 60 ระยะเวลาจาง
เชยีงราย เปนเวลา 2 ป 2.0592 ในประเทศ 2 ป ระหวาง

1 ก.ค. 60
ถงึ

30 ม.ิย. 62

194 จัดจางบริการรถรับ-สงพนักงานและใชในกจิการของ งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ีค. 60 ระยะเวลาจาง
บริษัท ประจําหอบังคับการบนิแมฮองสอน เปนเวลา 2 ป 1.4451 ในประเทศ 2 ป ระหวาง

1 เม.ย. 60
ถงึ

31 ม.ีค. 62

195 จัดจางบริการรถรับ-สงพนักงานและใชในกจิการของ งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ระยะเวลาจาง
บริษัท ประจําหอบังคับการบนิลําปาง เปนเวลา 2 ป 1.5739 ในประเทศ 2 ป ระหวาง

1 ต.ค. 59
ถงึ

30 ก.ย. 61

196 จัดหาแบตเตอร่ีสําหรับ UPS ขนาด 12 V 18 Ah งบดําเนินการ จัดซื้อ สอบราคา ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ม.ีค. 60 พ.ค. 60 ก.ค. 60196 จัดหาแบตเตอร่ีสําหรับ UPS ขนาด 12 V 18 Ah งบดําเนินการ จัดซื้อ สอบราคา ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ม.ีค. 60 พ.ค. 60 ก.ค. 60
สําหรับใชงาน ณ อาคาร Localiaer จํานวน 80 ลูก 0.7520 ในประเทศ



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

197 จัดจางทําตูเก็บอุปกรณหองครัว จํานวน 120 ตู งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิย. 60 ก.ย. 60
สําหรับบานพักพนักงานศูนยควบคุมการบนิเชยีงใหม 0.6000 ในประเทศ

198 จัดจางปรับปรุงบานพักพนักงานศูนยควบคุมการบนิ งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ส.ค. 59 ก.ย. 59 ธ.ค. 59 ก.พ. 60 ก.ย. 60
เชยีงใหม จํานวน 20 ยูนิต พรอมปรับปรุงโรงรถบาน 7.5400 ในประเทศเชยีงใหม จํานวน 20 ยูนิต พรอมปรับปรุงโรงรถบาน 7.5400 ในประเทศ
พักพนักงาน จํานวน 7 โรง

199 จัดจางปรับปรุงหองนํ้าชาย-หญงิ อาคารกฬีา และ งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ก.พ. 60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 ม.ิย. 60 ส.ค. 60
อาคารที่ทําการ ณ ศูนยควบคุมการบนิเชยีงใหม 1.5000 ในประเทศ

200 จัดจางปรับปรุงอาคารบานพักพนักงานหอบังคับการบนิ งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction ส.ค. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ม.ค. 59 ก.ย. 60
ลําปาง จํานวน 7 ยูนิต 6.1500 ในประเทศ

201 จัดหาเคร่ืองปรับอากาศพรอติดต้ัง จํานวน 35 ชุด งบลงทุน จัดซื้อ สอบราคา ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ก.พ. 60
ติดต้ัง ณ ศูนยควบคุมการบนิเชยีงใหม หอบังคับการบนิ 1.5100 ในประเทศ
เชยีงราย และลําปาง ประกอบดวย
- ขนาดไมนอยกวา 17,000 บทียีู จํานวน 29 ชุด
- ขนาดไมนอยกวา 24,000 บทียีู จํานวน 4 ชุด- ขนาดไมนอยกวา 24,000 บทียีู จํานวน 4 ชุด
- ขนาดไมนอยกวา 30,000 บทียีู จํานวน 2 ชุด

202 จัดหาเฟอรนิเจอร รวม 18 รายการ สําหรับบานพัก งบดําเนินการ จัดซื้อ e-Auction พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 59 ก.พ. 60 ส.ค. 60
รับรองศูนยควบคุมการบนิเชยีงใหม (กาแลและแมสา) 12.3450 ในประเทศ
จํานวน 7 รายการ และสําหรับบานพักพนักงาน
จํานวน 11 รายการ

ศูนยควบคุมการบนิพษิณุโลก (ศล.บภ 2)
203 จัดหาเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองฟอกอากาศ โทรทัศน งบดําเนินการ จัดซื้อ สอบราคา ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ม.ค. 60

แบบดิจติอล และตูเย็น ประกอบดวย 0.6000 ในประเทศ
1. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 4 รายการ งบลงทุน
ติดต้ัง ณ ศูนยควบคุมการบนิพิษณุโลก หอบังคับการบนิ 0.6100
แพร และนาน ประกอบดวยแพร และนาน ประกอบดวย
- ขนาดไมนอยกวา 12,000 บทียีู จํานวน 4 ชุด
- ขนาดไมนอยกวา 18,000 บทียีู จํานวน 3 ชุด



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

- ขนาดไมนอยกวา 25,000 บทียีู จํานวน 4 ชุด
- ขนาดไมนอยกวา 36,000 บทียีู จํานวน 2 ชุด
2. เคร่ืองฟอกอากาศ แบบฝงฝา จํานวน 2 รายการ
 ติดต้ัง ณ ศูนยควบคุมการบนิพิษณุโลก ประกอบดวย
- ขนาดแรงลมไมนอยกวา 300 CFM จํานวน 12 ชุด- ขนาดแรงลมไมนอยกวา 300 CFM จํานวน 12 ชุด
- ขนาดแรงลมไมนอยกวา 500 CFM จํานวน 2 ชุด
3. โทรทัศน แบบดิจติอล ขนาดไมนอยกวา 40 น้ิว
จํานวน 5 เคร่ือง สําหรับหอบังคับการบนิเพชรบูรณ
แมสอด และสุโขทัย
4. ตูเย็น รวม 2 รายการสําหรับหอบังคับการบนิ
เพชรบูรณ นาน และสุโขทัย ประกอบดวย
- ขนาดไมนอยกวา 7 ควิ จํานวน 1 เคร่ือง
- ขนาดไมนอยกวา 5 ควิ จํานวน 4 เคร่ือง

204 จัดจางปรับปรุงทาสีหอบังคับการบนิพิษณุโลก และ งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ม.ค. 60
หอบังคับการบนินาน 0.6720 ในประเทศ

205 จัดจางปรับปรุงพื้นที่ชัน้ลาง พรอมทาสีภายในอาคาร งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ก.พ. 60205 จัดจางปรับปรุงพื้นที่ชัน้ลาง พรอมทาสีภายในอาคาร งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ก.พ. 60
สํานักงาน และปรับปรุงอาคารสํานักงาน ศูนยควบคุม 1.2590 ในประเทศ
การบนิพิษณุโลก

206 จัดจางปรับปรุงบานพักรับรอง VIP อาคารสโมสรและ งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 60 ต.ค. 59 เม.ย. 60
ศูนยกฬีา ทางเทารอบบานพักพนักงานและสระนํ้า 5.3380 ในประเทศ
ณ ศูนยควบคุมการบนิพิษณโลก

207 จัดจางบริการทําความสะอาด ณ ศูนยควบคุมการบนิ งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction ก.พ. 60 ม.ีค. 60 ส.ค. 60 ก.ค. 60 ระยเวลาจาง
พิษณุโลก เปนเวลา 2 ป 3.7630 ในประเทศ 2 ป ระหวาง

1 ส.ค. 60
ถงึ

31 ก.ค. 6231 ก.ค. 62



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

208 จัดจางบริการทําสวน ตัดหญา ดูแลตนไม สวนหยอม งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ีค. 60 ระยเวลาจาง
ณ ศูนยควบคุมการบนิพิษณุโลก เปนเวลา 2 ป 3.7620 ในประเทศ 2 ป ระหวาง

16 เม.ย. 60
ถงึ

15 เม.ย. 6215 เม.ย. 62

209 จัดจางบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนยควบคุม งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction ก.พ. 60 ม.ีค. 60 เม.ย. 60 ก.ค. 60 ระยเวลาจาง
การบนิพิษณุโลก เปนเวลา 2 ป 2.8080 ในประเทศ 2 ป ระหวาง

1 ส.ค. 60
ถงึ

31 ก.ค. 62

ศูนยควบคุมการบนิอุดรธานี (ศอ.บภ 2)
210 จัดจางบริการดูแลรักษาความสะอาด ณ ศูนยควบคุม งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction ธ.ค. 59 ธ.ค. 59 ก.พ. 60 พ.ค. 60 ระยเวลาจาง

การบนิอุดรธานี เปนเวลา 2 ป 2.2464 ในประเทศ 2 ป ระหวาง
1 ม.ิย. 60

ถงึ
31 พ.ค. 6231 พ.ค. 62

211 จัดจางบริการตัดหญา ดูแลตนไม สนามหญา ณ งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ีค. 60 พ.ค. 60 ระยเวลาจาง
ศูนยควบคุมการบนิอุดรธานี เปนเวลา 2 ป 1.1904 ในประเทศ 2 ป ระหวาง

1 ม.ิย. 60
ถงึ

31 พ.ค. 62

212 จัดจางบริการรถรับ-สงพนักงานและใชในกจิการ งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ม.ค. 60 ระยเวลาจาง
ของบริษัท ประจําหอบังคับการบนิเลย เปนเวลา 2 ป 1.5330 ในประเทศ 2 ป ระหวาง

1 ก.พ. 60
ถงึ

31 ม.ค. 62

213 จัดจางปรับปรุงหอบังคับการบนิอุดรธานี งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ม.ีค. 60 พ.ค. 60
0.9842 ในประเทศ



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

214 จัดจางปรับปรุงร้ัวลวดหนามเปนร้ัวอฐิบล็อก ณ งบดําเนินการ จัดจาง e-Auction พ.ย. 59 ม.ค. 60 ม.ีค. 60 พ.ค. 60 ก.ค. 60
บานพักพนักงานศูนยควบคุมการบนิอุดรธานี 3.0172 ในประเทศ

215 จัดหาตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเปด จํานวน 3 ตู งบดําเนินการ จัดซื้อ ตกลงราคา ต.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60
0.0210 ในประเทศ0.0210 ในประเทศ

216 จัดหาครุภัณฑ อุปกรณสํานักงาน จํานวน 9 รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ วธีิพิเศษ ต.ค. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 59
ประกอบดวย 0.4313 ในประเทศ
- โตะทํางาน ขนาด 180*80*74.5 ซม. จํานวน 3 ตัว
- เกาอี้ทํางานบุหนัง จํานวน 5 ตัว
- เกาอี้ทํางาน แบบบุผา จํานวน 14 ตัว
- ตูเก็บเอกสารทรงสูง จํานวน 3 ตู
- ตูเก็บเอกสารทรงเต้ีย จํานวน 3 ตู
- โตะวางเคร่ืองพิมพ ขนาด 80*50*61 ซม. จํานวน
   1 ตัว
- โตะกลางท็อปไม จํานวน 3 ตัว
- โตะกลาง จํานวน 2 ตัว
- ตูแขวน ขนาด 60*90*43 ซม. จํานวน 1 ตู- ตูแขวน ขนาด 60*90*43 ซม. จํานวน 1 ตู

ศูนยควบคุมการบนิอุบลราชธานี (ศบ.บภ 2)
217 จัดจางบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนยควบคุม งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ระยะเวลาจาง

การบนิอุบลราชธานี เปนเวลา 2 ป 1.9660 ในประเทศ 2 ป ระหวาง
1 ม.ค. 60

ถงึ
31 ธ.ค. 61

ศูนยปฏบิัตกิารวศิวกรรมจราจรทางอากาศนคราชสีมา (ศม.บภ 2)
218 จัดจางบริการทําความสะอาดอาคารที่ทําการ/บานพัก งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ม.ีค. 60 ระยะเวลาจาง

ณ ศูนยปฏบัิติการวศิวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา 1.2408 ในประเทศ 2 ป ระหวาง
หอบังคับการบนิบุรีรัมย และรอยเอ็ด เปนเวลา 2 ป 1 ม.ิย. 60

ถงึถงึ
31 พ.ค. 62



ลําดับ แผนงาน หมายเหตุ
ที่ โครงการ , งาน / รายการ งบลงทุนผูกพัน ป จัดซื้อ/ วธีิการจัดหา จัดทํา สง ประกาศ ทําสัญญา สงมอบ

จากปอื่น 2560 จัดจาง Spec. แจงจัดหา เชญิชวน

บริษัท วทิยุการบนิแหงประเทศไทย จํากัด
แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2560

กรณวีงเงนิเกนิกวา 500,000.- บาท และหรืออยูในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (ลานบาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ

219 จัดจางบริการตัดหญา ดูแลตนไม สวนหยอม สนามหญา งบดําเนินการ จัดจาง สอบราคา ม.ีค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ก.ค. 60 ระยะเวลาจาง
ณ ศูนยปฏบัิติการวศิวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา 1.8000 ในประเทศ 2 ป ระหวาง
เปนเวลา 2 ป 1 ส.ค. 60

ถงึ
31 ก.ค. 6231 ก.ค. 62

220 จัดหาตูเก็บเอกสาร แบบบานเล่ือนกระจก ชนิด 3 ชัน้วาง งบดําเนินการ จัดจาง ตกลงราคา ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59
จํานวน 1 ตู 0.0072 ในประเทศ

221 จัดจางบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ณ งบดําเนินการ จัดจาง วธีิกรณพิีเศษ ก.ย. 59 ต.ค. 59 ธ.ค. 59 ระยะเวลาจาง
ศูนยปฏบัิติการวศิวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา 5.8968 ในประเทศ 2 ป ระหวาง

1 ม.ค. 60
ถงึ

31 ธ.ค. 61


