
ล ำดบั

ที่

รำยกำรจัดหำ  งบประมำณ 

(ลำ้นบำท)

กองที่

รับผดิชอบ

จัดซือ้/จัดจำ้ง วธิกีำรจัดหำ     วันที ่     

 สง่ใบแจง้

วันทีป่ระกำศ

เชญิชวน

วันทีท่ ำ

สญัญำ

 ก ำหนด  

สง่มอบ

1 จัดจำ้งบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร

เดนิทำงไปแขง่ขนักฬีำวอลเลยบ์อลกระชบั

มติรไทย-จนี  ณ เมอืงปักกิง่ สำธำรณรัฐ

ประชำชนจนี

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

1.4700

บก.ทบ จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

28/02/2018 31/03/2018 30/04/2018 01/05/2018

2 จำ้งจัดจัดสถำนที ่ปรัมพธิ ีและตดิตัง้ทีพั่ก

อำศยัชัว่ครำวหรอืเตน้ท ์เพือ่ใชใ้นกจิกรรม

ครบรอบกอ่ตัง้บรษัิทฯ ปีที ่70

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

1.8600

บก.ทบ จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิคีดัเลอืก 31/03/2018 31/03/2018 30/04/2018

3 จัดจำ้งบ ำรงุรักษำ MA SAP-HRIS License 

เป็นเวลำ 2 ปีปฏทินิ

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

15.4000

บค.ทบ. จัดจำ้งท ำ

ของ-MA

วธิคีดัเลอืก 31/01/2018 31/03/2018 01/05/2018

4 แลกเปลีย่นอะไหล ่ESIS Indicator, 

GH-3100 P/N 501-1860-0403

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.9973

วอ.ทส. จัดซือ้ใน

ประเทศ

คดัเลอืก 31/12/2017 31/1/2018 31/01/2018

5 จัดจำ้งพัฒนำซอฟแวรแ์ละโมเดลสนำมบนิ

พรอ้มยำนพำหนะ

งบลงทนุ     

 ปี 2560 

1.0000

กธ.ธก. จัดจำ้งใน

ประเทศ

สอบรำคำ 31/08/2017 30/09/2017 30/11/2017 28/02/2018

6 จัดหำอปุกรณ์ส ำหรับพัฒนำชดุตน้แบบระบบ 

3D Tower Simulator จ ำนวน 1 ระบบ

งบลงทนุ     

  ปี 2560 

5.0000

กธ.ธก. จัดซือ้ใน

ประเทศ

E-Auction 31/07/2017 31/08/2017 30/11/2017 28/02/2018

7 จัดจำ้งกอ่สรำ้งอำคำรส ำหรับโครงกำรปรับปรงุ

ระบบ 3D Tower SIMULATOR ณ            

 ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ

งบลงทนุ    

 ปี 2561 

15.9000

กธ.ธก. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/05/2018 31/07/2018 28/02/2019 31/03/2020

8 จัดหำหอ้งพักส ำหรับฝำยบรหิำรจรำจรทำง

อำกำศภมูภิำค 1 เป็นเวลำ 10 เดอืน

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.2142

กพ.บท. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

30/11/2017 30/11/2017 01/12/2017

9 จัดหำหอ้งพักส ำหรับฝำยบรหิำรจรำจรทำง

อำกำศภมูภิำค 2 เป็นเวลำ 10 เดอืน

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.2160

กพ.บท. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

30/11/2017 30/11/2017 01/12/2017

10 จำ้งผลติชดุท ำงำนเฉพำะกจิ จ ำนวน 474 ชดุ

 ส ำหรับพนักงำนสว่นกลำง (ทุง่มหำเมฆ       

 ดอนเมอืง และสวุรรณภมู)ิ

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561     

0.5688

กพ.บท. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

28/02/2018 30/04/2018 01/05/2018 31/08/2018

บรษัิท วทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย จ ำกัด

แผนปฏบิตักิำรจัดซือ้จัดจำ้ง ประจ ำปี 2561

กรณีวงเงนิเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรอือยูใ่นอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพัสด ุ(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1)



ล ำดบั

ที่

รำยกำรจัดหำ  งบประมำณ 

(ลำ้นบำท)

กองที่

รับผดิชอบ

จัดซือ้/จัดจำ้ง วธิกีำรจัดหำ     วันที ่     

 สง่ใบแจง้

วันทีป่ระกำศ

เชญิชวน

วันทีท่ ำ

สญัญำ

 ก ำหนด  

สง่มอบ

บรษัิท วทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย จ ำกัด

แผนปฏบิตักิำรจัดซือ้จัดจำ้ง ประจ ำปี 2561

กรณีวงเงนิเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรอือยูใ่นอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพัสด ุ(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1)

11 จัดจำ้งบรกิำรท ำควำมสะอำดอำคำรทีท่ ำกำร 

บำ้นพักรับรองและอำคำรสถำนเีครือ่งชว่ยกำร

เดนิอำกำศ หอบงัคบักำรบนินรำธวิำส เป็น

เวลำ 2 ปี

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.8593

ศญ.บภ 1. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/10/2017 30/11/2017 31/01/2018 01/03/2018

12 จัดจำ้งบรกิำรท ำควำมสะอำดอำคำรทีท่ ำกำร 

บำ้นพักรับรองและอำคำรสถำนเีครือ่งชว่ยกำร

เดนิอำกำศ หอบงัคบักำรบนิตรัง เป็นเวลำ 2 ปี

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.7841

ศญ.บภ 1. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/10/2017 30/11/2017 28/02/2018 01/03/2018

13 จัดจำ้งบรกิำรดแูลรักษำตน้ไม ้สนำมหญำ้ 

สวยหยอ่ม บรเิวณอำคำรทีท่ ำกำรและสถำนี

เครือ่งชว่ยกำรเดนิอำกำศ หอบงัคบักำรบนิตรัง

 เป็นเวลำ 2 ปี

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.7788

ศญ.บภ 1. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

30/11/2017 31/12/2017 28/02/2018 01/03/2018

14 จัดหำโตะ๊ เกำ้อีรั้บประทำนอำหำร โตะ๊พับ ตู ้

วำงทวี ีส ำหรับใชง้ำน ณ บำ้นพักพนักงำน

บำ้นพักรับรอง อำคำรสโมสร ณ ศนูยค์วบคมุ

กำรบนิหำดใหญ ่ประกอบดว้ย                    

  1. โตะ๊รับประทำนอำหำร ขนำด 6 ทีน่ั่ง 

ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 150x80x75 ซม.จ ำนวน     

 12 ตวั และเกำ้อีรั้บประทำนอำหำร ขนำดไม่

นอ้ยกวำ่ 120x80x75 ซม. จ ำนวน 72 ตวั 

ส ำหรับบำ้นพักพนักงำน 12 ยนูติ                 

  2. โตะ๊รับประทำนอำหำร ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 

120x80x75 ซม. จ ำนวน 25 ตวั และเกำ้อี้

รับประทำนอำหำร ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 

43x56x75 จ ำนวน 40 ตวั ส ำหรับสโมสร 

ศนูยค์วบคมุกำรบนิหำดใหญ ่                     

      3. โตะ๊พับเอนกประสงค ์ขนำด 

180x75x74 ซม. จ ำนวน 20 ตวั ส ำหรับศนูย์

ควบคมุกำรบนิหำดใหญ ่                           

                 4. ตูว้ำงทวี ีขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 

160x45x74 ซม. จ ำนวน 10 ตู ้ส ำหรับ

บำ้นพักรับรอง

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.9186

ศญ.บภ 1. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

30/11/2017 31/12/2017 31/01/2018 31/03/2018

15 จัดหำแบตเตอรีช่นดิ Maintenance Free 

ขนำด 12V,40Ah และอปุกรณ์ประกอบระบบ 

UPS-GE/LP10-11

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

1.8616

ศญ.บภ 1. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

30/04/2018 01/05/2018 31/07/2018 30/09/2018



ล ำดบั

ที่

รำยกำรจัดหำ  งบประมำณ 

(ลำ้นบำท)

กองที่

รับผดิชอบ

จัดซือ้/จัดจำ้ง วธิกีำรจัดหำ     วันที ่     

 สง่ใบแจง้

วันทีป่ระกำศ

เชญิชวน

วันทีท่ ำ

สญัญำ

 ก ำหนด  

สง่มอบ

บรษัิท วทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย จ ำกัด

แผนปฏบิตักิำรจัดซือ้จัดจำ้ง ประจ ำปี 2561

กรณีวงเงนิเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรอือยูใ่นอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพัสด ุ(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1)

16 จำ้งบรกิำรตรวจสขุภำพพนักงำนศนูยค์วบคมุ

กำรบนิภเูก็ต ประจ ำปี 2561

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.5974

ศภ.บภ 1. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

28/02/2018 28/02/2018 31/03/2018 30/09/2018

17 จัดเชำ่บำ้นพักใหก้ับพนักงำนปฏบิตังิำน

หมนุเวยีน ณ หอบงัคบักำรบนิสมยุ จ ำนวน 6 

หอ้ง เป็นเวลำ 1 ปี

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

1.1520

ศร.บภ 1. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

30/11/2017 30/11/2017 01/12/2017

18 จัดจำ้งปรับปรงุอำคำรหอบงัคบักำรบนิสมยุ

และตดิตัง้ถังเก็บน ้ำสแตนเลส ขนำด 3,000 

ลติร พรอ้มขำ จ ำนวน 1 ชดุ

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.8402,     

งบลงทนุ    

 ปี 2560 

0.0382

ศร.บภ 1. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

30/11/2017 31/12/2017 31/01/2018 30/04/2018

19 จัดจำ้งปรับปรงุบำ้นพักพนักงำนหมนุเวยีน 3 

หลงั ณ หอบงัคบักำรบนินครศรธีรรมรำช

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

2.1397

ศร.บภ 1. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

30/11/2017 31/01/2018 28/02/2018 30/06/2018

20 จำ้งบรกิำรรถรับ-สง่พนักงำน และใชง้ำนใน

กจิกำรของบรษัิทฯ ณ หอบงัคบักำรบนิสมยุ 

(เพิม่เตมิ) จ ำนวน 1 คนั เป็นเวลำ 397 วัน

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.6670

ศร.บภ 1. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/03/2018 30/04/2018 31/05/2018 30/06/2018

21 จัดหำเฟอรน์เิจอร ์15 รำยกำรส ำหรับบำ้นพัก

รับรองและบำ้นพักพนักงำน ศช.บภ 2 พรอ้มตู ้

อปุกรณ์ครัว จ ำนวน 120 ชดุ  และเฟอรน์เิจอร์

 7 รำยกำร ส ำหรับบำ้นพักพนักงำนหมนุเวยีน

หอบงัคบักำรบนิเชยีงรำย หอบงัคบักำรบนิ

ล ำปำง และหอบงัคบักำรบนิแมฮ่อ่งสอน

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

11.9458

ศช.บภ 2. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/01/2018 28/02/2018 31/03/2018 30/09/2018

22 จัดหำเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ 3 รำยกำร ส ำหรับ

บำ้นพักพนักงำนหมนุเวยีน หอบงัคบักำรบนิ

เชยีงรำย หอบงัคบักำรบนิล ำปำง และ

หอบงัคบักำรบนิแมฮ่อ่งสอน

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.6420

ศช.บภ 2. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/01/2018 28/02/2018 31/03/2018 31/05/2018



ล ำดบั

ที่

รำยกำรจัดหำ  งบประมำณ 

(ลำ้นบำท)

กองที่

รับผดิชอบ

จัดซือ้/จัดจำ้ง วธิกีำรจัดหำ     วันที ่     

 สง่ใบแจง้

วันทีป่ระกำศ

เชญิชวน

วันทีท่ ำ

สญัญำ

 ก ำหนด  

สง่มอบ

บรษัิท วทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย จ ำกัด

แผนปฏบิตักิำรจัดซือ้จัดจำ้ง ประจ ำปี 2561

กรณีวงเงนิเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรอือยูใ่นอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพัสด ุ(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1)

23 จำ้งตรวจสขุภำพพนักงำนศนูยค์วบคมุกำรบนิ

เชยีงใหม ่ประจ ำปี 2561

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.7035

ศช.บภ 2. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/03/2018 30/04/2018 31/05/2018 31/08/2018

24 จัดหำและตดิตัง้อปุกรณ์กลอ้งวงจรปิด 

(CCTV) ณ ศนูยค์วบคมุกำรบนิเชยีงใหม ่

และหอบงัคบักำรบนิเชยีงรำย

งบลงทนุ    

 ปี 2561 

1.2581

ศช.บภ 2. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/03/2018 30/04/2018 31/05/2018 31/08/2018

25 จัดจำ้งบรกิำรดแูลรักษำตน้ไม ้สนำมหญำ้ 

สวนหยอ่ม ณ ศนูยป์ฏบิตักิำรวศิวกรรมจรำจร

ทำงอำกำศนครรำชสมีำเป็นเวลำ 2 ปี

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

1.6624

ศม.บภ 2. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/12/2017 31/01/2018 28/02/2018 01/03/2018

26 จัดจำ้งบรกิำรท ำควำมสะอำด ณ ศนูย์

ปฏบิตักิำรวศิวกรรมจรำจรทำงอำกำศ

นครรำชสมีำ หอบงัคบักำรบนิบรุรัีมย ์และ

หอบงัคบักำรบนิรอ้ยเอ็ด เป็นเวลำ 2 ปี

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

2.6760

ศม.บภ 2. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

30/11/2017 31/01/2018 28/02/2018 01/03/2018

27 จัดจำ้งสรำ้งรัว้ส ำเร็จรปูพรอ้มฐำนรำกและ

ประตรัูว้ จ ำนวน 3 รำยกำร ประกอบดว้ย       

1. ณ สถำนเีครือ่งชว่ยกำรเดนิอำกำศ 

DVOR/DME ศนูยค์วบคมุกำรบนิพษิณุโลก  

2. ณ บรเิวณหอบงัคบักำรบนิแพร ่              

3. ณ สถำนเีครือ่งชว่ยกำรเดนิอำกำศ NDB 

หอบงัคบักำรบนิแพร่

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

3.2437

ศล.บภ 2. จัดจำ้งใน

ประเทศ

E-Auction 31/08/2017 31/10/2017 31/12/2017 31/03/2018

28 จัดหำพรอ้มตดิตัง้รัว้แนวเขตรอบอำคำร

หอบงัคบักำรบนิสกลนคร หอบงัคบักำรบนิ

นครพนม และสถำนเีครือ่งชว่ยกำรเดนิอำกำศ

 DVOR/DME อดุรธำนี

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

2.7200

ศอ.บภ 2. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

30/09/2017 30/11/2017 28/02/2018 31/05/2018

29 จัดจำ้งซอ่มเปลีย่นสำยไฟฟ้ำแรงสงู ณ สถำนี

เครือ่งชว่ยกำรเดนิอำกำศ DVOR/DME 

หอบงัคบักำรบนิเลย

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

1.5000

ศอ.บภ 2. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

30/04/2018 31/05/2018 31/07/2018 30/09/2018

30 จัดจำ้งปรับปรงุรัว้ลวดหนำมเป็นรัว้อฐิบล็อก ณ

 บำ้นพักพนักงำน ศนูยค์วบคมุกำรบนิอดุรธำนี

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

3.0172

ศอ.บภ 2. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

30/04/2018 31/05/2018 31/07/2018 30/09/2018



ล ำดบั

ที่

รำยกำรจัดหำ  งบประมำณ 

(ลำ้นบำท)

กองที่

รับผดิชอบ

จัดซือ้/จัดจำ้ง วธิกีำรจัดหำ     วันที ่     

 สง่ใบแจง้

วันทีป่ระกำศ

เชญิชวน

วันทีท่ ำ

สญัญำ

 ก ำหนด  

สง่มอบ

บรษัิท วทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย จ ำกัด

แผนปฏบิตักิำรจัดซือ้จัดจำ้ง ประจ ำปี 2561

กรณีวงเงนิเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรอือยูใ่นอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพัสด ุ(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1)

31 จัดหำพรอ้มตดิตั ้งัอปุกรณ์ระบบ NETWORK 

จ ำนวน 1 ระบบ

งบลงทนุ    

 ปี 2561      

  20.5100

วข.บว. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

28/02/2018 28/02/2018 30/06/2018 31/10/2018

32 จัดหำพรอ้มตดิตัง้ตู ้Shelter จ ำนวน 4 ชดุ งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.9519

วช.บว. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

31/12/2017 31/01/2018 28/02/2018

33 จัดหำระบบจ ำลองอปุกรณ์เครือ่งชว่ยกำร

เดนิอำกำศ ILS/DME จ ำนวน 1 ระบบ

งบลงทนุ    

 ปี 2561     

19.9998

วช.บว. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

28/02/2018 31/03/2018 .01/10/2018

34 จัดหำอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์Workstation ยีห่อ้

 HP รุน่ Z440 จ ำนวน 187 ชดุ เพือ่ส ำรอง

เป็นอะไหล่

งบลงทนุ    

 ปี 2560 

18.0081

วต.บว. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิคีดัเลอืก 31/10/2017 30/11/2017 28/02/2018

35 จัดหำอปุกรณ์คอมพวิเตอรร์องรับกำรซอ่ม

บ ำรงุเชงิป้องกัน/แกไ้ข จ ำนวน 33 แหง่ 

ประกอบดว้ย                                         

1. จอแสดงผล ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 24 นิว้ 

จ ำนวน 33 ชดุ                                       

 2. อปุกรณ์คยีบ์อรด์และเมำส ์จ ำนวน 33 ชดุ  

 3.  Switch for Keyboard, VGA, Mouse 

(KVM Switch) จ ำนวน 33 ชดุ                    

   4. อปุกรณืเชือ่มตอ่/สือ่สำรขอ้มลู (KVM 

Extender) จ ำนวน 33 ชดุ

งบลงทนุ    

 ปี 2560 

1.6138

วต.บว. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/10/2017 30/11/2017 31/12/2017 28/02/2018

36 จัดหำและตดิตัง้ระบบแสดงผลขอ้มลูกำรบนิ 

จ ำนวน 2 ระบบ เพือ่สนับสนุนกำรใหบ้รกิำร

ควบคมุจรำจรทำงอำกำศ ณ ทำ่อำกำศยำน

สวุรรณภมูิ

งบลงทนุ    

 ปี 2561 

2.9809

วต.บว. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

30/11/2017 31/01/2018 31/03/2018 30/06/2018



ล ำดบั

ที่

รำยกำรจัดหำ  งบประมำณ 

(ลำ้นบำท)

กองที่

รับผดิชอบ

จัดซือ้/จัดจำ้ง วธิกีำรจัดหำ     วันที ่     

 สง่ใบแจง้

วันทีป่ระกำศ

เชญิชวน

วันทีท่ ำ

สญัญำ

 ก ำหนด  

สง่มอบ

บรษัิท วทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย จ ำกัด

แผนปฏบิตักิำรจัดซือ้จัดจำ้ง ประจ ำปี 2561

กรณีวงเงนิเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรอือยูใ่นอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพัสด ุ(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1)

37 จัดหำ I/O Expander Board 

P/N:E500657-1 จ ำนวน 3 ชิน้ เป็นอะไหล่

ระบบเรดำร ์SSR 6 สถำน ียีห่อ้ Leonardo

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561     

 0.7230

วต.บว. จัดหำ

ตำ่งประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

31/12/2017 31/01/2018 30/09/2018

38 จัดหำระบบ VCX-IP Network Solution 

จ ำนวน 1 ระบบ

งบลงทนุ    

 ปี 2560 

14.0000

วส.บว. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

31/12/2017 28/02/2018 31/08/2018

39 จัดหำอปุกรณ์ Desktop Controller : T6MC 

จ ำนวน 66 ชดุ

งบลงทนุ    

 ปี 2560 

4.2240

วส.บว. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

30/11/2017 31/03/2018 31/08/2018

40 จัดหำจอระบบสมัผัส (Touch Screen) จ ำนวน

 10 จอ

งบลงทนุ    

 ปี 2560 

4.3499

วส.บว. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

31/12/2017 31/03/2018 30/06/2018

41 จัดหำเครือ่งมอืตรวจวัดแบบเตอรี ่(Battery 

Analyzer) จ ำนวน 3 ชดุ

งบลงทนุ    

 ปี 2560 

0.6400

วส.บว. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิคีดัเลอืก 30/11/2017 31/03/2018 31/05/2018

42 จัดหำคอมพวิเตอร ์Server พรอ้มอปุกรณ์

ประกอบ จ ำนวน 2 ชดุ

งบลงทนุ    

 ปี 2560 

0.7518

วส.บว. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

30/11/2017 31/01/2018 31/03/2018 31/05/2018

43 จัดหำโปรแกรม eTOKAI (Too; Kit or ATM

 Occurrence Investigation) จ ำนวo 1 ชดุ

งบลงทนุ     

 ปี 2561     

 2.5308

คป.มป. จัดหำ

ตำ่งประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

30/11/2017 31/01/2018 31/07/2018

44 จัดจำ้งท ำขอ้มลูเพือ่สนับสนุนกำรท ำ Safety 

Assessment ของระบบ TopSky-ATC และ 

TopSky-Tower ส ำหรับโครงกำรพัฒนำ

โครงสรำ้งพืน้ฐำนระบบบรกิำรกำรเดนิอำกำศ 

(TMCS) (Support for TMCS Safety 

Assessment)

งบลงทนุ    

 ปี 2561     

 31.4000

คป.มป. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

30/11/2017 31/12/2017 31/05/2018

45 จัดซือ้อปุกรณ์ Router ส ำหรับเชือ่มตอ่ IP 

Cloud จ ำนวน 2 ชดุ

งบลงทนุ    

 ปี 2561     

 0.6000

บข.วบ. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

30/09/2018 31/10/2018 30/11/2018



ล ำดบั

ที่

รำยกำรจัดหำ  งบประมำณ 

(ลำ้นบำท)

กองที่

รับผดิชอบ

จัดซือ้/จัดจำ้ง วธิกีำรจัดหำ     วันที ่     

 สง่ใบแจง้

วันทีป่ระกำศ

เชญิชวน

วันทีท่ ำ

สญัญำ

 ก ำหนด  

สง่มอบ

บรษัิท วทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย จ ำกัด

แผนปฏบิตักิำรจัดซือ้จัดจำ้ง ประจ ำปี 2561

กรณีวงเงนิเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรอือยูใ่นอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพัสด ุ(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1)

46 จัดหำอปุกรณ์ขยำยสญัญำณวทิยสุือ่สำรระบบ

 Digital Trunk

งบลงทนุ    

 ปี 2558 

15.0000

บส.วบ. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/01/2018 31/03/2018 30/06/2018 31/10/2018

47 จัดหำแบตเตอรี ่ส ำหรับวทิยสุือ่สำรยีห่อ้ 

MOTOROLA รุน่ MTP750  จ ำนวน 400 กอ้น

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

2.3540

บส.วบ. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

30/11/2017 31/01/2018 30/04/2018

48 เชำ่วงจรขำ่ยสือ่สำร IP Network (L2) พรอ้ม

ตดิตัง้ขำ่ยสือ่สำรหลกั (Primary) ส ำหรับ

เชือ่มโยงวทิยสุือ่สำรระบบ DTRS ระหวำ่ง 

Mobile Switching Office (MSO-A) ที ่      

 ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิกับ MSO-B          

ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง และสถำนฐีำนตำ่งๆ  

เป็นเวลำ 3 ปี

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

7.1450

บส.วบ. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

30/11/2017 31/12/2017 01/01/2018

49 เชำ่วงจรขำ่ยสือ่สำร IP Network (L2) พรอ้ม

ตดิตัง้ขำ่ยสือ่สำรรอง(Secondary) ส ำหรับ

เชือ่มโยงวทิยสุือ่สำรระบบ DTRS ระหวำ่ง 

Mobile Switching Office (MSO-A) ที ่      

 ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิกับ MSO-B          

ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง และสถำนฐีำนตำ่งๆ 

เป็นเวลำ 3 ปี

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

4.7460

บส.วบ. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

30/11/2017 31/12/2017 01/01/2018

50 จัดซือ้อะไหลแ่ละแบตเตอรีส่ ำหรับวทิยุ

สือ้สำรยีห่อ้ MOTORO:A รุน่ XiR P8608i 

จ ำนวน 3 รำยกำร

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.8756

บส.วบ. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

31/12/2017 28/02/2018 30/04/2018



ล ำดบั

ที่

รำยกำรจัดหำ  งบประมำณ 

(ลำ้นบำท)

กองที่

รับผดิชอบ

จัดซือ้/จัดจำ้ง วธิกีำรจัดหำ     วันที ่     

 สง่ใบแจง้

วันทีป่ระกำศ

เชญิชวน

วันทีท่ ำ

สญัญำ

 ก ำหนด  

สง่มอบ

บรษัิท วทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย จ ำกัด

แผนปฏบิตักิำรจัดซือ้จัดจำ้ง ประจ ำปี 2561

กรณีวงเงนิเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรอือยูใ่นอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพัสด ุ(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1)

51 จัดหำตูเ้ก็บเอกสำร อะไหลแ่ละอปุกรณ์ส ำรอง

เชำ่ แบบรำงเลือ่น (Mobile Micro Rack 

Cabinet) จ ำนวน 4 ชดุ

งบลงทนุ     

   ปี 2560    

   1.8100

บส.วบ. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/01/2018 28/02/2018 28/02/2018 30/04/2018

จัดหำตูเ้ก็บเอกสำร อะไหลแ่ละอปุกรณ์ส ำรอง

เชำ่ แบบรำงเลือ่น (Mobile Micro Rack 

Cabinet) จ ำนวน 4 ชดุ

งบลงทนุ    

 ปี 2560     

 1.8100

บส.วบ. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

30/04/2018 30/04/2018 31/05/2018 31/07/2018

52 จัดจำ้งบรกิำรซอ่มบ ำรงุอปุกรณ์ Mobile 

Computer ยีห่อ้ Intermec รุน่ CN70x เป็น

เวลำ 2 ปี

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561     

 2.041

บส.วบ. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

30/11/2017 31/01/2018 28/02/2018

53 จัดหำแบตเตอรีแ่ละอะไหลส่ ำหรับวทิยสุือ่สำร

 ยีห่อ้ MOTOROLA รุน่ GP328 จ ำนวน 4 

รำยกำร

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561     

 2.041

บส.วบ. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิคีดัเลอืก 31/08/2017 30/9/2017 31/12/2017

54 จัดหำอปุกรณ์วทิยสุือ่สำร VHF/AM Air band

 Transceiver จ ำนวน 4 ชดุ

งบลงทนุ     

   ปี 2560    

  1.0700

บส.วบ. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

30/04/2018 30/06/2018 30/11/2018

55 จัดสรำ้งอำคำรหอบงัคบักำรบนิแหง่ใหม ่ณ 

ทำ่อำกำศยำนแมส่อด

งบลงทนุ     

   ปี 2560    

  63.7836

ผก.ศป. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

30/11/2017 31/12/2017 30/09/2018 29/02/2020

56 จัดจำ้งออกแบบงำนปรับปรงุหอ้งประชมุ

คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ชัน้ 3 อำคำรอ ำนวยกำร

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.5821

ผก.ศป. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

30/11/2017 31/12/2017 30/04/2018 30/09/2017



ล ำดบั

ที่

รำยกำรจัดหำ  งบประมำณ 

(ลำ้นบำท)

กองที่

รับผดิชอบ

จัดซือ้/จัดจำ้ง วธิกีำรจัดหำ     วันที ่     

 สง่ใบแจง้

วันทีป่ระกำศ

เชญิชวน

วันทีท่ ำ

สญัญำ

 ก ำหนด  

สง่มอบ

บรษัิท วทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย จ ำกัด

แผนปฏบิตักิำรจัดซือ้จัดจำ้ง ประจ ำปี 2561

กรณีวงเงนิเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรอือยูใ่นอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพัสด ุ(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1)

57 จัดจำ้งปรับปรงุอำคำรกฬีำ ณ ส ำนักงำนใหญ่

 ทุง่มหำเมฆ

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

1.3481

ผก.ศป. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

30/11/2017 31/01/2018 28/02/2018 30/06/2018

58 จัดจำ้งปรับปรงุพืน้ทีบ่รเิวณชัน้ T5B T5C T6 

และ T6A อำคำรหอบงัคบักำรบนิ ทำ่อำกำศ

ยำนสวุรรณภมูิ

งบลงทนุ     

   ปี 2561 

1.8487, 

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

1.5367

ผก.ศป. จัดจำ้งใน

ประเทศ

สอบรำคำ 30/11/2017 31/01/2018 28/02/2018 30/09/2018

59 จำ้งกอ่สรำ้งทำงลำดอำคำร 60 ปี อำคำร

อ ำนวยกำร และอำคำรสโมสร ส ำนักงำนใหญ่

 ทุง่มหำเมฆ

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.8281

ผก.ศป. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/01/2018 31/01/2018 31/03/2018 31/05/2018

60 จำ้งปรับปรงุอำคำรสถำนเีรดำร ์SSR ณ       

 ทำ่อำกำศยำนหัวหนิ

งบลงทนุ     

   ปี 2561 

1.9216, 

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561      

  0.8291

ผก.ศป. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

28/02/2018 31/03/2018 31/07/2018 30/11/2018

61 จำ้งทีป่รกึษำออกแบบงำนปรับปรงุระบบ

ดบัเพลงิ (Sprinkler System) อำคำรงำมดู

พล ีส ำนักงำนใหญ ่ทุง่มหำเมฆ

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.7648

ผก.ศป. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

28/02/2018 31/03/2018 30/04/2018 31/07/2018

62 จำ้งกอ่สรำ้งอำคำรเครือ่งยนตก์ ำเนดิไฟฟ้ำ

ส ำรอง ส ำหรับสถำนเีครือ่งชว่ยกำรเดนิอำกำศ

 Glide Slope ทำ่อำกำศยำนสรุำษฎรธ์ำน ี

จ ำนวน 1 หลงั

งบลงทนุ    

 ปี 2560     

1.9816

ผก.ศป. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/01/2018 28/02/2018 31/05/2018 30/09/2018



ล ำดบั

ที่

รำยกำรจัดหำ  งบประมำณ 

(ลำ้นบำท)

กองที่

รับผดิชอบ

จัดซือ้/จัดจำ้ง วธิกีำรจัดหำ     วันที ่     

 สง่ใบแจง้

วันทีป่ระกำศ

เชญิชวน

วันทีท่ ำ

สญัญำ

 ก ำหนด  

สง่มอบ

บรษัิท วทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย จ ำกัด

แผนปฏบิตักิำรจัดซือ้จัดจำ้ง ประจ ำปี 2561

กรณีวงเงนิเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรอือยูใ่นอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพัสด ุ(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1)

63 จัดหำเฟอรน์เิจอรส์ ำนักงำน จ ำนวน 15 รำยกำร งบลงทนุ    

 ปี 2559 

0.5547    

งบลงทนุ    

 ปี 2561 

0.2236 

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

2.5713

ผก.ศป. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

28/02/2018 31/03/2018 30/06/2018

64 จัดจำ้งขยำยเขตระบบไฟฟ้ำแรงสงูส ำหรับ

สถำนเีครือ่งชว่ยกำรเดนิอำกำศ Glide Slope

 ณ ทำ่อำกำศยำนสรุำษฎรธ์ำนี

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561     

 1.3091

ผก.ศป. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/03/2018 30/04/2018 30/06/2018 31/10/2018

65 จัดหำและตดิตัง้ระบบจำ่ยก ำลงัไฟฟ้ำตอ่เนือ่ง 

(UPS) พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ จ ำนวน 203 ชดุ

งบลงทนุ    

 ปี 2560 

88.9200

ฟท.ศป. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/12/2016 28/02/2018 31/03/2018 30/06/2019

66 จำ้งซอ่มบ ำรงุระบบวดิโิอวอลล ์ณ หอ้ง 

ATM-NMC ชัน้ 3 อำคำร 60 ปี

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.5800

ฟท.ศป. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

28/02/2018 30/04/2018 30/09/2018

67 จัดจำ้งยำมรักษำกำรณ์ ณ ทีท่ ำกำรส ำนักงำน

ใหญทุ่ง่มหำเมฆ เป็นเวลำ 2 ปี

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

24.3178

รป.ศป. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

30/11/2017 31/12/2017 28/02/2018 01/03/2018

68 จัดหำและตดิตัง้ระบบควบคมุกำรเขำ้-ออก 

พืน้ทีป่ฏบิตังิำน (Access Control) พรอ้ม

ผนังกัน้พืน้ทีแ่ละประตทูำงเดนิชัน้ 2-7 

ภำยในอำคำร 60 ปี ณ ทีก่ ำกำรส ำนักงำน

ใหญ ่       ทุง่มหำเมฆ จ ำนวน 7 ชดุ

งบลงทนุ     

 ปี 2561 

0.6246, 

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.4601

รป.ศป. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิคีดัเลอืก 28/02/2018 31/03/2018 30/06/2018

69 จัดจำ้งบรกิำรท ำควำมสะอำดอำคำรทีท่ ำกำร

บรษัิทฯ ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิเป็นเวลำ

 2 ปี

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

5.7965

อส.ศป. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/08/2017 31/10/2017 31/12/2017 01/01/2018



ล ำดบั

ที่

รำยกำรจัดหำ  งบประมำณ 

(ลำ้นบำท)

กองที่

รับผดิชอบ

จัดซือ้/จัดจำ้ง วธิกีำรจัดหำ     วันที ่     

 สง่ใบแจง้

วันทีป่ระกำศ

เชญิชวน

วันทีท่ ำ

สญัญำ

 ก ำหนด  

สง่มอบ

บรษัิท วทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย จ ำกัด

แผนปฏบิตักิำรจัดซือ้จัดจำ้ง ประจ ำปี 2561

กรณีวงเงนิเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรอือยูใ่นอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพัสด ุ(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1)

70 จัดจำ้งบ ำรงุรักษำเครือ่งแลกเปลีย่นอณุหภมูิ

แบบแผน่ Plate heat Exchanger จ ำนวน 2 

เครือ่ง ทีช่ัน้ 7 อำคำร Office Building         

ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.5512

อส.ศป. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

30/09/2017 31/10/2017 30/11/2017 31/01/2018

จัดจำ้งบ ำรงุรักษำเครือ่งแลกเปลีย่นอณุหภมูิ

แบบแผน่ Plate heat Exchanger จ ำนวน 2 

เครือ่ง ทีช่ัน้ 7 อำคำร Office Building         

ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.5512

อส.ศป. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิคีดัเลอืก 31/03/2018 31/05/2018 31/07/2018

71 จัดซือ้พรอ้มตดิตัง้ระบบดบัเพลงิอัตโนมัต ิ

NOVEC1230 จ ำนวน 1 ระบบ ณหอ้ง Mobile

 Switching Office (MSO) ชัน้ 2 อำคำร 

Support Building ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ

งบลงทนุ     

   ปี 2561 

0.7523

อส.ศป. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

30/11/2017 31/12/2017 31/01/2018 30/04/2018

72 จัดจำ้งบรกิำรสขุอนำมัยภำยในหอ้งน ้ำชำย/

หญงิ ณทีท่ ำกำรบรษัิทฯ ทุง่มหำเมฆ           

 ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืงและทำ่อำกำศยำน  

 สวุรรณภมู ิเป็นเวลำ 2 ปี

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

2.3060

อส.ศป. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

30/11/2017 31/12/2017 31/03/2018 01/04/2018

73 จัดจำ้งบ ำรงุรักษำเครือ่งปรับอำกำศแบบ

ควบคมุควำมชืน้ จ ำนวน 30 ชดุ ณ อำคำร

หอบงัคบักำรบนิดอนเมอืงใหม ่และทำ่อำกำศ

ยำนสวุรรณภมู ิเป็นเวลำ 1 ปี

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.5668

อส.ศป. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

30/11/2017 31/12/2017 31/01/2018 01/02/2018

74 จัดจำ้งปรับปรงุหอ้งน ้ำชำย/หญงิ ชัน้ 1 

อำคำรสนัทนำกำร ณ ทีท่ ำกำรบรษัิทฯ 

ส ำนักงำนใหญ ่ทุง่มหำเมฆ

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.7856

อส.ศป. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/12/2017 31/01/2018 28/02/2018 30/04/2018



ล ำดบั

ที่

รำยกำรจัดหำ  งบประมำณ 

(ลำ้นบำท)

กองที่

รับผดิชอบ

จัดซือ้/จัดจำ้ง วธิกีำรจัดหำ     วันที ่     

 สง่ใบแจง้

วันทีป่ระกำศ

เชญิชวน

วันทีท่ ำ

สญัญำ

 ก ำหนด  

สง่มอบ

บรษัิท วทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย จ ำกัด

แผนปฏบิตักิำรจัดซือ้จัดจำ้ง ประจ ำปี 2561

กรณีวงเงนิเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรอือยูใ่นอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพัสด ุ(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1)

75 จัดจำ้งปรับปรงุระบบทอ่ประปำภำยในอำคำร

อ ำนวยกำร ส ำนักงำนใหญ ่ทุง่มหำเมฆ

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

2.3127        

 งบลงทนุ    

 ปี 2561 

0.3391

อส.ศป. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

31/12/2017 30/04/2018 31/08/2018

จำ้งตดิตัง้พื่น้กระเบือ้งยำงพำรำ 

หอ้งปฏบิตักิำรควบคมุจรำจรทำงอำกำศ ชัน้ 2

 อำคำรศนูยป์ฏบิตักิำร ทุง่มหำเมฆ

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.6323

อส.ศป. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/01/2018 28/02/2018 31/03/2018 30/04/2018

จำ้งตดิตัง้พื่น้กระเบือ้งยำงพำรำ 

หอ้งปฏบิตักิำรควบคมุจรำจรทำงอำกำศ ชัน้ 2

 อำคำรศนูยป์ฏบิตักิำร ทุง่มหำเมฆ

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.6323

อส.ศป. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/03/2018 30/04/2018 31/05/2018 31/07/2018

77 จัดจำ้งทีป่รกึษำตรวจสอบและทดสอบฐำนรำก

 (Mat Foundation) และทดสอบระบบเครือ่ง

อัดอำกำศ อำคำรหอบงัคบักำรบนิ ทำ่อำกำศ

ยำนสวุรรณภมูิ

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.8025

อส.ศป. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

31/12/2017 28/02/2018 31/05/2018

78 จัดซือ้พรอ้มตดิตัง้แผน่ฟิล (Fill) ส ำหรับหอ

ผึง่น ้ำ (Cooling Tower) จ ำนน 3 ชดุ ณ ชัน้

ดำดฟ้ำ อำคำร 60 ปี ส ำนักงำนใหญ ่           

 ทุง่มหำเมฆ

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

1.1770

อส.ศป. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/03/2018 30/04/2018 31/05/2018 31/08/2018

79 จัดซือ้พรอ้มตดิตัง้ชดุอปุกรณ์ระบบควบคมุ

อำคำรอัตโนมัต ิ(BAS) เพิม่เตมิ ณ             

 ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ

งบลงทนุ     

   ปี 2560 

4.3450

อส.ศป. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

31/03/2018 30/06/2018 30/09/2018

80 จัดหำเครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่ำ่ย พรอ้ม

อปุกรณ์ตอ่พว่งและอืน่ๆ

งบลงทนุ     

 ปี 2560 

4.3450

บท.สท. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

30/09/2017 30/11/2017 31/12/2017 30/04/2018

76



ล ำดบั

ที่

รำยกำรจัดหำ  งบประมำณ 

(ลำ้นบำท)

กองที่

รับผดิชอบ

จัดซือ้/จัดจำ้ง วธิกีำรจัดหำ     วันที ่     

 สง่ใบแจง้

วันทีป่ระกำศ

เชญิชวน

วันทีท่ ำ

สญัญำ

 ก ำหนด  

สง่มอบ

บรษัิท วทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย จ ำกัด

แผนปฏบิตักิำรจัดซือ้จัดจำ้ง ประจ ำปี 2561

กรณีวงเงนิเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรอือยูใ่นอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพัสด ุ(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1)

81 จัดหำซอฟแวรแ์ละพัฒนำระบบธรุกจิอัจฉรยิะ 

(BI)

งบลงทนุ     

   ปี 2560 

6.4000,       

 งบลงทนุ    

 ปี 2561 

25.5000

บท.สท. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/10/2017 31/12/2017 31/03/2018 31/03/2019

82  จัดหำอปุกรณ์เครือ่งคอมพวิเตอร ์Blade 

Server จ ำนวน 2 รำยกำร

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

1.2804

วว.สว. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิคีดัเลอืก 28/02/2018 31/05/2018 31/07/2018

83 จัดจำ้งซอ่มบ ำรงุอปุกรณ์ Fortigate และตอ่

อำย ุLicense Anti Virus และ IPS ของ 

Firewall จ ำนวน 33 ชดุ

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

3.6000

ศว.สว. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิพีเิศษ 31/07/2017 30/09/2017 01/10/2017

84 จัดเชำ่วงจร ATN ตำ่งประเทศ ระหวำ่ง 

กรงุเทพ-ปักกิง่ (DDN 2 Mbps) เป้นเวลำ 1 ปี

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

1.2000

ศว.สว. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

30/09/2017 31/10/2017 01/11/2017

85 จัดหำอปุกรณ์ปรับปรงุกำรใหบ้รกิำร WLAN 

เพิม่เตมิประกอบดว้ย                               

 1. อปุกรณ์ WLAN SWITCH 

CONTROLLER จ ำนวน 1 ชดุ ตดิตัง้ใชง้ำน

 ณ ส ำนักงำนใหญ ่ ทุง่มหำเมฆ                 

 2. อปุกรณ์ WLAN ACCESS POINT ชนดิ 

INDOOR / OUTDOOR จ ำนวน 200 ชดุ 

ส ำหรับตดิตัง้ใชง้ำน ณ ส ำนักงำนใหญ ่ทุง่

มหำเมฆ ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง สวุรรณภมู ิ

และศนูยค์วบคมุกำรบนิภมูภิำค 9 แหง่

งบลงทนุ    

 ปี 2560 

15.0000

ศว.สว. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิคีดัเลอืก 30/09/2017 30/11/2017 31/05/2018

86 จัดเชำ่บรกิำรขำ่ยสือ่สำร MPLS VPN จ ำนวน

 40 สถำน ีเป็นเวลำ 1 ปี

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

9.8400

ศว.สว. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

31/01/2018 31/03/2018 01/04/2018

87 เชำ่วงจร Internet บรเิวณลำน Working 

Space เป็นเวลำ 12 เดอืน

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

0.9951

ศว.สว. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิี

เฉพำะเจำะจง

31/12/2017 28/02/2018 01/03/2018



ล ำดบั

ที่

รำยกำรจัดหำ  งบประมำณ 

(ลำ้นบำท)

กองที่

รับผดิชอบ

จัดซือ้/จัดจำ้ง วธิกีำรจัดหำ     วันที ่     

 สง่ใบแจง้

วันทีป่ระกำศ

เชญิชวน

วันทีท่ ำ

สญัญำ

 ก ำหนด  

สง่มอบ

บรษัิท วทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย จ ำกัด

แผนปฏบิตักิำรจัดซือ้จัดจำ้ง ประจ ำปี 2561

กรณีวงเงนิเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรอือยูใ่นอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพัสด ุ(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1)

88 จัดหำอปุกรณ์ระบบวทิยสุือ่สำรเพือ่ทดแทน

ของเดมิและส ำหรับตดิตัง้อปุกรณ์ C-ATIS  

ประกอบดว้ย                                         

 1. เครือ่งรับวทิย ุVHF จ ำนวน 98 ชดุ          

 2. เครือ่งรับวทิย ุUHF จ ำนวน 28 ชดุ          

 3. เครือ่งสง่วทิย ุVHF จ ำนวน 120 ชดุ        

 4. เครือ่งสง่วทิย ุUHF จ ำนวน 28 ชดุ          

 5. เครือ่งรับ-สง่วทิย ุVHF จ ำนวน 12 ชดุ      

 6. เครือ่งรับ-สง่วทิย ุVHF/UHF จ ำนวน 5 ชดุ

 พรอ้มอะไหลส่ ำรองส ำหรับกำรซอ่มบ ำรงุ

เครือ่งรับสง่วทิย ุและอปุกรณ์ประกอบอืน่ๆ

งบลงทนุ    

 ปี 2560 

92.9700

อว.สว. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/08/2017 31/10/2017 31/12/2017 30/06/2018

89 จัดหำอปุกรณ์ปรับปรงุประสทิธภิำพระบบ

เครือ่งชว่ยกำรเดนิอำกำศ DVOR/DME 

(Doppler Very High Frequency 

Omni-directional Range/Distance 

Measuring Equipment) 6 แหง่ ณ           

ทำ่อำกำศยำนล ำปำง นรำธวิำส เพชรบรูณ์ 

รอ้ยเอ็ด นครศรธีรรมรำช และสรุำษฎรธ์ำน ี

และจัดหำอปุกรณ์วำงโครงขำ่ยระบบ

เครือ่งชว่ยกำรเดนิอำกำศ DME 3 แหง่ ณ 

สถำนปีรำจนีบรุ ีทำ่อำกำศยำนสโุขทัย และ

ตำก

งบลงทนุ    

 ปี 2560 

143.1300

อว.สว. จัดซือ้ใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/01/2018 31/05/2018 31/07/2018 31/10/2019

90 จัดหำพรอ้มตดิตัง้ระบบตดิตำมอำกำศยำน

แบบ Wide Area Multilateration (WAM) 

เพือ่ใหบ้รกิำรจรำจรทำงอำกำศตำมเสน้ทำง

บนิ และเขตประชดิสนำมบนิบรเิวณภำคใต ้

ของประเทศไทย

งบลงทนุ    

 ปี 2561 

453.1430

อว.สว. จัดหำ

ตำ่งประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/03/2018 31/08/2018 31/10/2018 30/09/2020

91 จัดหำและตดิตัง้ระบบตดิตำมอำกำศยำน 

Multilateration (MLAT) ณ ทำ่อำกำศยำน

ภเูก็ต และเชยีงใหม่

งบลงทนุ     

  ปี 2561 

233.1680

อว.สว. จัดหำ

ตำ่งประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

30/06/2018 31/07/2018 30/09/2018 29/02/2020

92 จำ้งบรกิำรจัดงำนเลีย้งรับรองผูเ้ขำ้ประชมุ 

CANSO

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

2.9000

วส.สส. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิคีดัเลอืก 30/04/2018 30/04/2018 31/05/2018 30/06/2018



ล ำดบั

ที่

รำยกำรจัดหำ  งบประมำณ 

(ลำ้นบำท)

กองที่

รับผดิชอบ

จัดซือ้/จัดจำ้ง วธิกีำรจัดหำ     วันที ่     

 สง่ใบแจง้

วันทีป่ระกำศ

เชญิชวน

วันทีท่ ำ

สญัญำ

 ก ำหนด  

สง่มอบ

บรษัิท วทิยกุำรบนิแหง่ประเทศไทย จ ำกัด

แผนปฏบิตักิำรจัดซือ้จัดจำ้ง ประจ ำปี 2561

กรณีวงเงนิเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรอือยูใ่นอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพัสด ุ(เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1)

93 จัดจำ้งท ำนำฬกิำแขวนผนังสองระบบพรอ้ม

กลอ่งบรรจ ุจ ำนวน 1,000 เรอืน

งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

1.9000

สอ.สส. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

31/10/2017 30/11/2017 31/12/2017 30/04/2018

94 จัดท ำหนังสอืทีร่ะลกึ 70 ปี งบด ำเนนิกำร

 ปี 2561 

1.0000

สอ.สส. จัดจำ้งใน

ประเทศ

วธิปีระกำศ

เชญิชวน

ท่ัวไป

30/11/2017 30/11/2017 31/12/2017 31/03/2018


