
ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

1 จัดจา้งบรกิารงานด้านโภชนาการประจําสโมสร 0.00 0.00 967,200.00   จัดจา้ง   สอบราคา พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 ระยะเวลาจา้ง 

บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จํากัด ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

(พนักงานเสิรฟ์ 3 คน) เป็นเวลา 1 ปี ม.ีค. 61-ก.พ. 62

2 จัดจ้างบรกิารช่วยชีวิตและดูแลสระวา่ยน้ํา ณ 0.00 0.00 1,370,880.00   จัดจา้ง   สอบราคา พ.ค. 60 ม.ิย. 60 ก.ค. 60 ก.ย. 60 ระยะเวลาจา้ง

ที่ทําการใหญ ่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

ทุง่มหาเมฆ เป็นเวลา 2 ปี 15 ต.ค. 60-

 14 ต.ค. 62

3 จัดจา้งบรกิารบรหิารหอ้งพักรับรองบริเวณชัน้ 9 และ 0.00 0.00 2,789,808.00   จัดจา้ง   e-Auction พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ม.ีค. 61 ระยะเวลาจา้ง

ชัน้ 10 อาคารงามดูพลี สํานักงานใหญ่ ทุง่มหาเมฆ ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

เป็นเวลา 2 ปี เม.ย. 61-ม.ีค. 63

4 จัดหาของที่ระลึกสําหรับพนักงานผู้ปฏบิัติงาน 0.00 0.00 12,213,000.00 จัดซื้อ e-Auction ก.ค. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ม.ีค. 61

ครบรอบ 35 ปี 25 ปี 15 ปี ในประเทศ

5 จัดจา้งที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารผล 0.00 0.00 3,000,000.00 จัดจา้ง วธิีตกลง ต.ค. 60 พ.ย. 60 - ม.ค. 61 ก.ย. 61

การปฏบิัติงานโครงการตามแผนวสิาหกจิ ในประเทศ

6 จัดจา้งที่ปรึกษา Assessment Center 0.00 0.00 5,250,000.00 จัดจา้ง วธิีตกลง ต.ค. 60 พ.ย. 60 - ม.ค. 61 ก.ย. 61

7 จัดจา้งถ่ายรูปพนักงานในส่วนกลาง สําหรับบัตรพนักงาน 0.00 0.00 723,000.00 จัดจา้ง สอบราคา พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 พ.ค. 61

ในประเทศ

8 จัดหาของที่ระลึกสําหรับพนักงานผู้เกษียณ 0.00 0.00 830,016.00 จัดซื้อ สอบราคา เม.ย. 61 พ.ค. 61 ม.ิย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61

ประจําปี 2561 (แผ่นทองคํา) ในประเทศ

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

9 จัดจา้งที่ปรกึษาประเมนิระดับความผูกพันต่อองค์กร 0.00 0.00 1,200,000.00 จัดจา้ง วธิีตกลง ม.ค. 61 ก.พ. 61 - ม.ีค. 61 ธ.ค. 61

ของพนักงาน ในประเทศ

10 จัดจา้งตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเกษียณอายุ และ 0.00 0.00 *** จัดจา้ง e-Auction พ.ย. 60 ม.ค. 61 ม.ีค. 61 พ.ค. 61 ก.ย. 61

พนักงานทั่วไป ประจําปี 2561 รองบสวัสดิการอนุมัติ ในประเทศ

11 จัดจา้งศูนย์ผ่อนคลาย สบายใจ (Delight Center) 0.00 0.00 2,889,600.00 จัดจา้ง e-Auction ก.พ. 61 ม.ีค. 61 พ.ค 61 ก.ค. 61 ระยะเวลาจา้ง

เป็นเวลา 1 ปี ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

ส.ค. 61-ก.ค. 62

12 จัดจา้งบุคคลเพื่อพัฒนาการใหบ้รกิารจราจรทางอากาศ 0.00 0.00 7,193,664.00 จัดจา้ง วธิีพเิศษ ม.ีค. 60 ก.ค. 60 - พ.ย. 60 ระยะเวลาจา้ง

จํานวน 6 คน เป็นเวลา 1 ปี ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

ธ.ค. 60-พ.ย. 61

13 จัดซื้อเครื่องยนต์ Pratt&Whitney แบบ PT6A 0.00 72,000,000.00 0.00 จัดซื้อ วธิีพเิศษ มิ.ย. 60 ก.ค. 60 - ธ.ค. 60 พ.ค. 61

จํานวน 1 เครื่องยนต์ เพื่อสํารองใชง้านสําหรับ ในประเทศ

อากาศยาน Super King Air B300(350)

14 แลกเปลี่ยนใบพัดอากาศยาน Hatzell 4 Blade 0.00 0.00 5,000,000.00 จัดซื้อ วธิีพเิศษ ก.ค. 60 ส.ค. 60 - ต.ค. 60 ธ.ค. 60

P/N HC-B4MP-3C/M 10476NSK จํานวน 2 ชุด ใช้งาน ในประเทศ

กับอากาศยานแบบ Super King Air B300(350)

15 จัดหาอะไหล่เขา้ Stock เพื่อใชซ้อ่มบํารุงอากาศยาน 0.00 0.00 3,000,000.00 จัดซื้อ วธิีพเิศษ ก.ย. 60 พ.ย. 60 - ม.ค. 61 เม.ย. 61

Super King Air 200/B200, Super King Air B300 ในประเทศ

(งบฯ ซื้ออะไหล่อากาศยานเพิ่ม/เชา่)



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

16 จัดหาอะไหล่เขา้ Stock เพื่อใชซ้อ่มบํารุงอากาศยาน 0.00 0.00 3,000,000.00 จัดซื้อ วธิีพเิศษ ม.ค. 61 ม.ีค. 61 - พ.ค. 61 ส.ค. 61

Super King Air 200/B200, Super King Air B300 ในประเทศ

(งบฯ ซื้ออะไหล่อากาศยานรับโอน)

17 จัดจา้งตรวจหอ้งเผาไหม้ (Hot Section) เครื่องยนต์ 0.00 0.00 11,000,000.00 จัดจา้ง วธิีพเิศษ ม.ค. 61 ก.พ. 61 - เม.ย. 61 พ.ค. 61

PT6A-60A ครบอายุใช้งาน 1,800 ชั่วโมง ของ ในประเทศ

อากาศยาน HS-PBN จํานวน 2 เครื่องยนต์

 S/N PCE-PK1617, S/N PCE-PK1618

18 จา้งบรกิารรถตู้ปรับอากาศจํานวน 1 คัน เพื่อใชใ้น 0.00 0.00 2,042,722.00 จัดจา้ง e-Auction ก.พ. 61 ม.ีค. 61 พ.ค. 61 ก.ค. 61 ระยะเวลาจา้ง

กิจการของบรษิัทฯ ประจํากองปฏบิัติการบนิดอนเมอืง ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

เป็นเวลา 2 ปี ส.ค. 61-ก.ค. 63

19 จัดหาอุปกรณ์ระบบ CALIBRATION SYSTEM FOR 0.00 23,180,000.00 0.00 จัดซื้อ e-Auction ก.ค. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ม.ิย. 61

AVIONICS TEST SET จํานวน 1 ชุด ในประเทศ

20 จัดหาอุปกรณ์ระบบ CALIBRATION SYSTEM FOR 0.00 14,940,000.00 0.00 จัดซื้อ e-Auction ก.ค. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ก.ค. 61

VOR/ILS/GNSS/GBAS จํานวน 1 ชุด ในประเทศ

21 จัดหาอุปกรณ์ BROADBAND F AMPLIFIER 0.00 2,500,000.00 0.00 จัดซื้อ e-Auction ก.ค. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 พ.ค. 61

จํานวน 1 ชุด ในประเทศ

22 จัดหาเอกสาร ICAO 0.00 0.00 200,000.00 จัดซื้อ วธิีพเิศษ ก.ย. 60 ธ.ค. 60 - ก.พ. 61 ส.ค. 61

ต่างประเทศ



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

23 จัดซื้อโปรแกรม Integrated Cartographic 0.00 17,000,000.00 0.00 จัดซื้อ วธิีพเิศษ พ.ค. 60 ม.ิย. 60 - ธ.ค. 60 ม.ีค. 61

Environment (ICE) จํานวน 5 Licenses  และ ในประเทศ

คอมพวิเตอร ์จํานวน 5 ชุด พรอ้มติดตั้งและอบรม

24 จัดจา้งที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงกระบวนการออกแบบ 0.00 0.00 4,400,000.00 จัดจา้ง วธิีคัดเลือก พ.ค. 60 ม.ิย. 60 ก.ค. 60 ม.ค. 61 ส.ค. 61

วิธีปฏิบัติการบนิ ในประเทศ

25 จัดจา้งทําหนังสอืรายงานประจําปี 0.00 0.00 771,980.00 จัดจา้ง สอบราคา เม.ย. 61 พ.ค. 61 ม.ิย. 61 ก.ค. 61 ก.ย. 61

ในประเทศ

26 จัดจา้งทําปฏทินิและบัตรอวยพรปีใหม่ 0.00 0.00 678,810.00 จัดจา้ง สอบราคา เม.ย. 61 พ.ค. 61 ม.ิย. 61 ก.ค. 61 ก.ย. 61

ในประเทศ

27 จัดจา้งที่ปรึกษาโครงการพัฒนามาตรฐานการใหบ้รกิาร 0.00 0.00 1,406,440.00 จัดจา้ง วธิีตกลง ธ.ค. 60 ม.ค. 61 - ม.ีค. 61 ก.ย. 61

เพื่อตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของผูม้ี ในประเทศ

ส่วนได้เสียที่สําคัญ ประจําปี 2561

28 จัดหาแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร จํานวน 2,500 ก้อน 0.00 0.00 13,750,000.00 จัดซื้อ วธิีพเิศษ มิ.ย. 60 ก.ค. 60 - ต.ค. 60 ก.ย. 61

ในประเทศ

29 จัดจา้งบรกิารชา่งเทคนิค พนักงานธุรการ และพนักงาน 0.00 0.00 6,690,000.00 จัดจา้ง e-Auction มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ก.ย. 60 ก.พ. 61 ระยะเวลาจา้ง

รับส่งเอกสารและอุปกรณ์ เป็นเวลา 1 ปี ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

ม.ีค. 61-ก.พ. 62

30 จัดหาอุปกรณ์สําหรับการปรับปรุงระบบประมวลผลกลาง 0.00 21,470,000.00 0.00 จัดซื้อ วธิีพเิศษ ก.ค. 60 ก.ย. 60 - ธ.ค. 60 ม.ิย. 61

และจัดตั้งศูนย์ปฏบิัติการเครอืขา่ยสํารองอสิระ ในประเทศ

(INDEPENDENT BACKUP NOC) จํานวน 2 ระบบ



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

31 จัดหาอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (WEB CONFERRENCE) 0.00 550,000.00 0.00 จัดซื้อ สอบราคา ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60

จํานวน 1 ระบบ ในประเทศ

32 จัดจา้งปรับเปลี่ยนระบบ Internet Protocol version 6 (IPv6) 0.00 0.00 800,000.00 จัดจา้ง สอบราคา ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ม.ค. 61

 ในประเทศ

33 จัดหาอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์จํานวน 2 รายการ 0.00 0.00 4,110,000.00 จัดซื้อ e-Auction ก.ค. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ม.ค. 61 ม.ีค. 61

1. เครื่องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา จํานวน 127 เครื่อง ในประเทศ

2. เครื่องพมิพ์เลเซอรส์ ีจํานวน 10 เครื่อง

34 จัดหา iPad Air2 Wi-Fi และ Cellular ขนาด 64 GB. 0.00 0.00 2,408,000.00 จัดซื้อ วธิีพเิศษ ก.ย. 60 ต.ค. 60 - พ.ย. 60 ม.ค. 61

จํานวน 86 เครื่อง ในประเทศ

35 จัดจา้งบรกิารบํารุงรักษาและแก้ไขซ่อมบํารุงระบบ 0.00 0.00 1,800,000.00 จัดจา้ง วธิีพเิศษ พ.ค. 60 ส.ค. 60 - ธ.ค. 60 ระยะเวลาจา้ง

Novell Open Enterprise Server (OES) เป็นเวลา 1 ปี ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

ม.ค. 61-ธ.ค. 61

36 จัดจา้งบํารุงรักษาและแก้ไขซ่อมบํารุงระบบจดหมาย 0.00 0.00 3,000,000.00 จัดจา้ง วธิีพเิศษ ต.ค. 60 ธ.ค. 60 - เม.ย. 61 ระยะเวลาจา้ง

อเิล็กทรอนิกส์ (Email) เป็นเวลา 1 ปี ในประเทศ 1 ปีระหว่าง

พ.ค. 61-เม.ย. 62

37 จัดจา้งบรกิารบํารุงรักษาและซ่อมแซมโปรแกรมสําเร็จรูป 0.00 0.00 6,800,000.00 จัดจา้ง วธิีพเิศษ ก.ย. 60 ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 ระยเวลาจา้ง

SAP เป็นเวลา 1 ปี ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

ม.ค. 61-ธ.ค. 61

38 จัดหาลิขสิทธิ์วอฟต์แวร ์Jrebel จํานวน 10 Licenses 0.00 0.00 210,000.00 จัดซื้อ ตกลงราคา ม.ค. 61 ก.พ. 61 - ม.ีค. 61 ม.ีค. 61

ต่างประเทศ



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

39 จัดหาโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ 0.00 0.00 60,000.00 จัดซื้อ ตกลงราคา ต.ค. 60 พ.ย. 60 - ธ.ค. 60 ม.ค. 61

เชน่ Work flow, UI Design, Ise case, Class diagram รวมถงึ ต่างประเทศ

MockUp UI ที่สามารถสรา้ง code html ได้อัตโนมัติ 

จํานวน 12 ชุด

40 จัดหาอะไหล่สํารองสําหรับสถานีเครื่องชว่ยการเดินอากาศ 0.00 0.00 15,000,000.00 จัดซื้อ วธิีพเิศษ ก.ค. 60 ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 ก.ค. 61

Localizer/Glide Slope/DVOR/DME ทั่วประเทศ ในประเทศ

41 จัดหาเครื่องมอืวัดจํานวน 3 รายการ สําหรับใชง้านที่ 0.00 3,573,000.00 0.00 จัดซื้อ e-Auction มิ.ย. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 เม.ย. 61

ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิและศูนย์ควบคุมการบนิภูเก็ต ในประเทศ

ประกอบด้วย

1. เครื่องมอืวัดกําลังส่ง POWER METER และ

POWER SENSOR จํานวน 1 ชุด 

2. เครื่องกําเนิดสัญญาณ RF SIGNAL GENERATOR

จํานวน 1 ชุด

3. เครื่องกําเนิดสัญญาณ PLUS จํานวน 1 ชุด

42 จัดจา้งที่ปรึกษาในการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม 0.00 0.00 325,000.00 จัดจา้ง วธิีตกลง ก.ย. 60 ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 ธ.ค. 61

ที่ทา่อากาศยานแมฮ่อ่งสอน ในประเทศ

43 จัดหาอะไหล่ของระบบเรดาร ์SSR ที่พษิณุโลก อุดรธานี 0.00 0.00 12,810,000.00 จัดซื้อ วธิีพเิศษ ก.ย. 60 ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 ธ.ค. 61

รอ้ยเอ็ด และชุมพร จํานวน 16 รายการ ประกอบด้วย ต่างประเทศ (ระบุยี่ห้อ)

1. R.F & T.O       จํานวน 2 ชิ้น

2. RF SOURCE    จํานวน 1 ชิ้น

3. RECEIVER C. &M. (RXCM)  จํานวน 1 ชิ้น

4. VEG-VSB       จํานวน 1 ชิ้น

5. MAIN CHANNEL HIGH POWER AMPLIFIER จํานวน 2 ชิ้น



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

43 ต่อ 6. TX IP             จํานวน 1 ชิ้น

7. LOG & P.D      จํานวน 1 ชิ้น

8. TRANSMITTER POWER SUPPLY  จํานวน 1 ชิ้น

9. POWER SUPPLY+/-5V   จํานวน 1 ชิ้น

10. POWER SUPPLY +/-5V, +/-12V  จํานวน 1 ชิ้น

11. POWER SUPPLY +/-15V  จํานวน 1 ชิ้น

12. POWER SUPPLY +/-5V (TX/RX)  จํานวน 1 ชิ้น

13. POWER SUPPLY +5V/+24V  จํานวน 1 ชิ้น

14. ENCODER  จํานวน 1 ชิ้น

15. REP  จํานวน 1 ชิ้น

16. VIM  จํานวน 1 ชิ้น

44 จัดหาอะไหล่ของระบบเรดาร ์SSR ที่สุราษฎรธ์านี 0.00 0.00 27,280,000.00 จัดซื้อ วธิีพเิศษ ก.ย. 60 ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 ธ.ค. 61

อุบลราชธานี และภูเก็ต จํานวน 17 รายการ ต่างประเทศ (ระบุยี่ห้อ)

1. MOTOR REDUCTER ASSEMLY FOR SAAR-20W

   จาํนวน 3 ชิ้น

2. ENCODER FOR SAAR-20W  จํานวน 2 ชิ้น

3.  ROTARY JOINT  จํานวน 2 ชิ้น

4. TX EXCITER MODULATOR UNIT (EMU) จํานวน 2 ชิ้น

5. TX SUM DRIVER UNIT (SDU)  จํานวน 1 ชิ้น

6. TX SUM AMPLIFIER UNIT (SAU) จํานวน 1 ชิ้น

7. TX CONTROL TRANSMITTER UNIT (CTU) จํานวน 1 ชิ้น

8. TRANSMITTER RECIVER ASSEMBLY (TRA) 

    จํานวน 2 ชิ้น

9. TRANSMITTER  POWER SUPPLY (TPS) จํานวน 3 ชิ้น

10. INTERFACE and CONTROL BOARD 2 (MICA02)

     จํานวน 1 ชิ้น



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

44 ต่อ 11. INTERFACE and CONTROL BOARD 3 (MICA03)

    จํานวน 1 ชิ้น

12. EXTRACTOR POWER SUPPLY ASSEMBLY 

     จํานวน 3 ชิ้น

13. POWER AND RELAY CONTROL (PRC)

     จํานวน 2 ชิ้น

14. RADIO FREQUENCY SWITCH (RRF) จํานวน 2 ชิ้น

15. MASTER CLOCK NTP TIME SERVER จํานวน 2 ชิ้น

16. WORKSTATION CPU FOR SLG จํานวน 2 ชิ้น

17. RADAR MAINTENANCE DISPLAY (VR3K)

     จํานวน 2 ชิ้น

45 จัดหา License Firewall ยี่ห้อ Fortigate รุน่  310B 0.00 0.00 663,000.00 จัดซื้อ วธิีพเิศษ มิ.ย. 60 ก.ค. 60 - ก.ย. 60 ต.ค. 60

จํานวน 4 ชุด และ รุน่ 200D จําวน 2 ชุด ในประเทศ

46 จัดหาอุปกรณ์สายอากาศ จํานวน 5 รายการ 0.00 10,068,000.00 0.00 จัดซื้อ e-Auction มิ.ย. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ม.ิย. 61

ประกอบด้วย ในประเทศ

1. Dipole VHF Antenna             จํานวน 124 EA

2. Ground plain VHF Antenna     จํานวน 21 EA

3. Discone UHF Antenna           จํานวน 68 EA

4. Cavity Filter VHF                  จํานวน 33 EA

5. Cavity Filter UHF                  จํานวน 13 EA

สําหรับโครงการพัฒนาการใหบ้รกิารอยา่งต่อเนื่องของ

สถานีเครื่องส่งวทิยุ-เครื่องรับวิทยุ (MAIN/STANDBY) ณ

ศูนย์ควบคุมการบนิหาดใหญ ่ศูนย์ควบคุมการบนิสุราษฎร์-

ธานี ศูนย์ปฏบิัติการวศิวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

และหอบังคับการบินกระบี่ และโครงการปรับปรุงประสิทธิ-



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

46 ต่อ ภาพระบบสายอากาศ ณ สถานี RCAG อนิทนนท์ เพชรบูรณ์ 

สถานีส่งวิทยุภูเก็ต (เขาบางดุก) สถานีส่งวิทยุหาดใหญ ่

ดอนเมอืง และ

47 จัดหาอุปกรณ์สําหรับติดตั้งระบบสายอากาศ จํานวน 0.00 3,274,600.00 0.00 จัดซื้อ e-Auction มิ.ย. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 พ.ค. 61

6 รายการ ประกอบด้วย ในประเทศ

1. Connector for Low Loss 1/2 นิ้ว จํานวน  430 EA

2. RF Cable Low Loss 1/2 นิ้ว  จํานวน 8,500 เมตร

3. RF Cable  RG 214/U          จํานวน 1,500 เมตร

4. Connector N-Male for RG 214 จํานวน  444 EA

5. Grounding Kit                        จํานวน  238 EA

6. Clamp for Cable Low Loss 1/2 นิ้ว 3 ชัน้ 

    จํานวน 4,600 EA

สําหรับโครงการพัฒนาการใหบ้รกิารอยา่งต่อเนื่องของ

สถานีเครื่องส่งวทิยุ-เครื่องรับวิทยุ (MAIN/STANDBY) 

ณ ศูนย์ควบคุมการบนิหาดใหญ ่ศูนย์ควบคุมการบนิ

สุราษฎรธ์านี ศูนย์ปฏบิัติการวศิวกรรมจราจรทางอากาศ

นครราชสีมา และหอบังคับการบินกระบี่ และโครงการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสายอากาศ ณ สถานี RCAG

อนิทนนท์ เพชรบูรณ์ สถานีส่งวิทยุภูเก็ต (เขาบางดุก)

สถานีส่งวิทยุหาดใหญ ่ดอนเมอืง และสถานีส่งวิทยุ 

Backup MK 



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

48 จัดหา Coaxial Protector จํานวน 238 EA 0.00 1,142,400.00 0.00 จัดซื้อ วธิีพเิศษ มิ.ย. 60 ส.ค. 60 - ธ.ค. 60 เม.ย. 61

สําหรับโครงการพัฒนาการใหบ้รกิารอยา่งต่อเนื่องของ ในประเทศ

สถานีเครื่องส่งวทิยุ-เครื่องรับวิทยุ (MAIN/STANDBY)  

ณ ศูนย์ควบคุมการบนิหาดใหญ ่ศูนย์ควบคุมการบนิ

สุราษฎรธ์านี ศูนย์ปฏบิัติการวศิวกรรมจราจรทางอากาศ

นครราชสีมา และหอบังคับการบินกระบี่ และโครงการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสายอากาศ ณ สถานี RCAG

อนิทนนท์ เพชรบูรณ์ สถานีส่งวิทยุภูเก็ต (เขาบางดุก)

สถานีส่งวิทยุหาดใหญ ่ดอนเมอืง และสถานีส่งวิทยุ

Backup MK 

49 จัดหาอุปกรณ์ระบบไฟฟา้สํารอง จํานวน 3 รายการ 0.00 2,100,000.00 0.00 จัดซื้อ e-Auction มิ.ย. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 พ.ค. 61

ประกอบด้วย ในประเทศ

1. Battery Charger 24V 50A   จํานวน 10 EA

2. Automatic Transfer Switch  ขนาด 230V 3000A

   จํานวน 10 EA

3. DC/AC Inverter 24Vdc 1500W จํานวน 10 EA

สําหรับโครงการพัฒนาการใหบ้รกิารอยา่งต่อเนื่องของ

สถานีเครื่องส่งวทิยุ-เครื่องรับวิทยุ (MAIN/STANDBY)

ณ ศูนย์ควบคุมการบนิหาดใหญ ่ศูนย์ควบคุมการบนิ

สุราษฎรธ์านี ศูนย์ปฏบิัติการวศิวกรรมจราจรทางอากาศ

นครราชสีมา และหอบังคับการบินกระบี่



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

50 จัดหา RACK and Accessories จํานวน 27 SET 0.00 1,350,000.00 0.00 จัดซื้อ วธิีพเิศษ มิ.ย. 60 ส.ค. 60 - ธ.ค. 60 พ.ค. 61

สําหรับโครงการพัฒนาการใหบ้รกิารอยา่งต่อเนื่องของ ในประเทศ

สถานีเครื่องส่งวทิยุ-เครื่องรับวิทยุ (MAIN/STANDBY)

ณ ศูนย์ควบคุมการบนิหาดใหญ ่ศูนย์ควบคุมการบนิ

สุราษฎรธ์านี ศูนย์ปฏบิัติการวศิวกรรมจราจรทางอากาศ

นครราชสีมา และหอบังคับการบินกระบี่

51 จัดหาอุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณ (JACK FIELD) 0.00 1,044,000.00 0.00 จัดซื้อ สอบราคา มิ.ย. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 พ.ค. 61

จํานวน 18 SET ในประเทศ

สําหรับโครงการพัฒนาการใหบ้รกิารอยา่งต่อเนื่องของ

สถานีเครื่องส่งวทิยุ-เครื่องรับวิทยุ (MAIN/STANDBY)

ณ ศูนย์ควบคุมการบนิหาดใหญ ่ศูนย์ควบคุมการบนิ

สุราษฎรธ์านี ศูนย์ปฏบิัติการวศิวกรรมจราจรทางอากาศ

นครราชสีมา และหอบังคับการบินกระบี่ 

52 จัดหา Remote Control & Monitor System (RCMS) 0.00 1,680,000.00 0.00 จัดซื้อ วธิีพเิศษ มิ.ย. 60 ส.ค. 60 - ธ.ค. 60 พ.ค. 61

จํานวน 14 EA ในประเทศ

สําหรับโครงการพัฒนาการใหบ้รกิารอยา่งต่อเนื่องของ

สถานีเครื่องส่งวทิยุ-เครื่องรับวิทยุ (MAIN/STANDBY)

ณ ศูนย์ควบคุมการบนิหาดใหญ ่ศูนย์ควบคุมการบนิ

สุราษฎรธ์านี ศูนย์ปฏบิัติการวศิวกรรมจราจรทางอากาศ

นครราชสีมา และหอบังคับการบินกระบี่ 

53 จัดหาอุปกรณ์ Display พรอ้มเก็บข้อมูลไฟ AC ไฟ DC 0.00 1,404,000.00 0.00 จัดซื้อ สอบราคา มิ.ย. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 เม.ย. 61

และอุณหภูม ิจํานวน 2 ชุด ในประเทศ

สําหรับโครงการพัฒนาการใหบ้รกิารอยา่งต่อเนื่องของ

สถานีเครื่องส่งวทิยุ-เครื่องรับวิทยุ (MAIN/STANDBY)



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

53 ต่อ ณ ศูนย์ควบคุมการบนิหาดใหญ ่ศูนย์ควบคุมการบนิ

สุราษฎรธ์านี ศูนย์ปฏบิัติการวศิวกรรมจราจรทางอากาศ

นครราชสีมา และหอบังคับการบินกระบี่ จํานวน 1 ชุด และ

สําหรับโครงการจัดหาติดตั้งอุปกรณ์อา่นค่าและส่งขอ้มูล

แจง้เตือนสําหรับสถานีวิทยุสื่อสารจํานวน 105 สถานี

จํานวน 1 ชุด

54 จัดหาอุปกรณ์ I/O และตัวแปลงเปลี่ยนขอ้มูล จํานวน 2 ชุด 0.00 3,544,000.00 0.00 จัดซื้อ วธิีพเิศษ มิ.ย. 60 ส.ค. 60 - ธ.ค. 60 ม.ีค. 61

สําหรับโครงการจัดหาติดตั้งอุปกรณ์อา่นค่าและส่งขอ้มูล ในประเทศ

แจง้เตือนสําหรับสถานีวิทยุสื่อสาร จํานวน 105 สถานี

จาํนวน 1 ชุด และโครงการพัฒนาการใหบ้รกิารอยา่ง

ต่อเนื่องของสถานีเครื่องส่งวทิยุ-เครื่องรับวิทยุ

(MAIN/STANDBY) ณ ศูนย์ควบคุมการบนิหาดใหญ ่

ศูนย์ควบคุมการบนิสุราษฎรธ์านี ศูนย์ปฏบิัติการวศิวกรรม

จราจรทางอากาศนครราชสีมา และหอบังคับการบิน

กระบี่ 1 ชุด

55 จัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดกําลัง RF และตัวรับค่ากําลัง RF 0.00 2,496,000.00 0.00 จัดซื้อ วธิีพเิศษ มิ.ย. 60 ส.ค. 60 - ธ.ค. 60 ม.ีค. 61

จํานวน 1 ชุด สําหรับโครงการจัดหาติดตั้งอุปกรณ์อ่านค่า ในประเทศ

และส่งขอ้มูลแจง้เตือนสําหรับสถานีวิทยุสื่อสาร จํานวน

105 สถานี

56 จัดหา CPU Control Unit จํานวน 1 ชุด 0.00 832,000.00 0.00 จัดซื้อ สอบราคา มิ.ย. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ม.ีค. 61

สําหรับโครงการจัดหาติดตั้งอุปกรณ์อา่นค่าและส่งขอ้มูล ในประเทศ

แจง้เตือนสําหรับสถานีวิทยุสื่อสาร จํานวน 105 สถานี



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

57 จัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีบริหารจัดการขอ้มูล 0.00 58,000,000.00 0.00 จัดซื้อ e-Auction มิ.ย. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 เม.ย. 61

AERONAUTICAL INFORMATION MANAGEMENT (AIM) ในประเทศ

จํานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย

1. ส่วนของซอฟต์แวร์

1.1 ซอฟต์แวร์อํานวยความสะดวกในการปฏบิัติงาน

ตรวจสอบ/ควบคุมคุณภาพขอ้มูล จํานวน 1 License

1.2 ซอฟต์แวร์สําหรับจัดเก็บข้อมูล จํานวน 1 License

1.3 ซอฟต์แวร์สําหรับจัดการขอ้มูล NOTEM (Notice to

Airmen) ประกอบด้วย 

    - Database Server   จํานวน 2 License

    - Application Server  จํานวน 2  License

    - AIM Dynamic Software  สําหรับ 5  users

       จํานวน 1 License

1.4 ซอฟต์แวร์สําหรับการจัดการ eAIP จํานวน 1 License

1.5 ฐานข้อมูล EAD (European AIS Database) ของ

EUROCONTROL ประกอบด้วย ฐานข้อมูล EAD 

จํานวน 1 LICENSE

2. ส่วนของฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย

2.1 SAN STORAGE  จํานวน 1 ชุด

2.2 SAN SWITCH จํานวน 2 ชุด

2.3. คอมพิวเตอร์แมข่า่ย BLADE SERVER จํานวน 3 ชุด

2.4 คอมพิวเตอร์ลูกข่าย จํานวน 5 ชุด

58 จัดหาเครื่องคอมพวิเตอร์ พร้อมระบบปฏิบัติการ 0.00 4,300,000.00 0.00 จัดซื้อ e-Auction เม.ย. 60 ก.ค. 60 ก.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ีค. 61

สําหรับระบบควบคุมและติดตามการให้บรกิารของงาน ในประเทศ

ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (i-Report) จํานวน 100 ชุด



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

59 จัดหาเครื่องคอมพวิเตอร์ พร้อมระบบปฏิบัติการ 0.00 1,750,000.00 0.00 จัดซื้อ e-Auction เม.ย. 60 ก.ค. 60 ก.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ีค. 61

สําหรับระบบ AUTOMATIC MESSAGE SWITCHING ในประเทศ

USER AGENT (AMSS UA) Terminal จํานวน 50 ชุด

60 จัดหาเครื่องพมิพ ์(Printer) สําหรับ AMSS UA Terminal 0.00 650,000.00 0.00 จัดซื้อ วธิีพเิศษ เม.ย. 60 ม.ิย. 60 - ธ.ค. 60 ม.ีค. 61

50 ชุด ในประเทศ

61 จัดหา RCAG Remote Monitor จํานวน 75 ชุด 2,006,250.00 0.00 0.00 จัดซื้อ วธิีพเิศษ ต.ค. 60 พ.ย. 60 - ก.พ. 61 ก.ค. 61

สําหรับโครงการปรับปรุง/พัฒนาสถานีขา่ยสื่อสาร ในประเทศ

ทั่วประเทศ

62 จัดเชา่บรกิารวงจร AFTN, ATN, ATS ต่างประเทศ 0.00 0.00 1,753,140.00 จัดเชา่ วธิีพเิศษ ม.ิย. 60 ก.ค. 60 - ก.ย. 60 ระยะเวลาเชา่

มุมไบ, โรม, สิงคโปร์, ฮ่องกง เป็นเวลา 1 ปี ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

ต.ค. 60-ก.ย. 61

63 จัดเชา่วงจร IP Private Could Network MPLS A 0.00 0.00 1,370,000.00 จัดเชา่ วธิีพเิศษ ธ.ค. 60 ม.ค. 61 - ม.ีค. 61 ระยะเวลาเชา่

เป็นเวลา 1 ปี ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

เม.ย.61-มี.ค. 62

64 จัดเชา่วงจร IP Private Could Network MPLS B 0.00 0.00 1,370,000.00 จัดเชา่ วธิีพเิศษ ส.ค. 60 ก.ย. 60 - พ.ย. 60 ระยะเวลาเชา่

เป็นเวลา 1 ปี ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

ธ.ค. 60-พ.ย. 61

65 จัดเชา่บรกิารขา่ยสื่อสาร MPLS VPN เป็นเวลา 1 ปี 0.00 0.00 6,000,000.00 จัดเชา่ วธิีพเิศษ ม.ิย. 60 ก.ค. 60 - ก.ย. 60 ระยะเวลาเชา่

ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

ต.ค. 60-ก.ย. 61



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

66 จัดเชา่ขา่ยสื่อสาร Internet VPN เป็นเวลา 1 ปี 0.00 0.00 4,600,000.00 จัดเชา่ วธิีพเิศษ ม.ิย. 60 ก.ค. 60 - ก.ย. 60 ระยะเวลาเชา่

ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

ต.ค. 60-ก.ย. 61

67 จัดเชา่ขา่ยสื่อสาร Internet  A เป็นเวลา 1 ปี 0.00 0.00 1,200,000.00 จัดเชา่ วธิีพเิศษ ม.ิย. 60 ก.ค. 60 - ก.ย. 60 ระยะเวลาเชา่

ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

ต.ค. 60-ก.ย. 61

68 จัดเชา่ขา่ยสื่อสาร Internet  B เป็นเวลา 1 ปี 0.00 0.00 900,000.00 จัดเชา่ วธิีพเิศษ ม.ิย. 60 ก.ค. 60 - ก.ย. 60 ระยะเวลาเชา่

ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

ต.ค. 60-ก.ย. 61

69 จัดหาพรอ้มติดตั้งอุปกรณ์ระบบติดตามอากาศยาน 0.00 99,180,000.00 0.00 จัดหา e-Auction ก.ค. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ม.ีค. 62

เพื่อสนับสนุนการใหบ้รกิารการควบคุมจราจรทางอากาศ ต่างประเทศ

บรเิวณเขตประชดิสนามบนิ ณ ทา่อากาศยานหัวหิน

70 จัดหาพรอ้มติดตั้งอุปกรณ์ระบบติดตามอากาศยาน 0.00 479,420,000.00 0.00 จัดหา e-Auction ก.ค. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ธ.ค. 62

เพื่อสนับสนุนการใหบ้รกิารควบคุมจราจรทางอากาศ ต่างประเทศ

ตามเส้นทางบิน และเขติประชดิสนามบนิ ณ สถานี

เรดารป์ฐมภูม ิ(PSR) และสถานีเรดารท์ุติยภูม ิ(SSR)

ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ

71 จัดหาอุปกรณ์เครื่องชว่ยการเดินอากาศ ILS/DME 0.00 193,680,000.00 0.00 จดัซื้อ e-Auction พ.ค. 60 ก.ย. 60 ม.ีค. 61 ก.ย. 61 พ.ย. 62

จํานวน 6 ชุด และปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องชว่ย ในประเทศ

Glide Slope และกอ่สรา้งอาคารเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟา้

สํารอง ณ ทา่อากาศยานสกลนคร และนครราชสีมา

สําหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องชว่ย



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

71 ต่อ การเดินอากาศ ILS/DME  (Instrument Landing System

Distanse Measurind Equipment) ณ ทา่อากาศยาน

ดอนเมอืง(ทางวิ่ง 03L) กระบี่ สกลนคร นครศรธีรรมราช

นครราชสีมา และเชยีงราย

72 จัดจา้งปรับปรุงอาคารหอบังคับการบินพษิณุโลก 0.00 6,040,000.00 1,600,000.00 จัดจา้ง e-Auction มิ.ย. 60 พ.ย. 60 ม.ค. 61 ส.ค. 61 ม.ค. 62

ในประเทศ

73 จัดจา้งทํารั้วและป้อมยาม รอบอาคารหอบังคับการบิน 0.00 8,370,000.00 1,840,000.00 จัดจา้ง e-Auction มิ.ย. 60 พ.ย. 60 ม.ค. 61 ส.ค. 61 ก.พ. 62

อุดรธานี ในประเทศ

74 จัดจา้งปรับปรุงพื้นที่บรเิวณโถงกลางชัน้ 1 ห้องน้ําชัน้ 1-3 0.00 4,150,000.00 1,301,000.00 จัดจา้ง e-Auction มี.ค. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ม.ิย. 61

และชัน้ 8 และพื้นที่ปฏิบัติงานชัน้ 2 อาคารอํานวยการ ในประเทศ

สํานักงานใหญ่ ทุง่มหาเมฆ

75 จัดจา้งปรับปรุงตกแต่งพื้นที่หอ้งนอนชาย-หญิง ชัน้ 3 0.00 550,000.00 3,170,000.00 จัดจา้ง e-Auction พ.ค. 60 ม.ิย. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ก.พ. 61

และปรับปรุงโถงพื้นที่อาคารหอบังคับการบินดอนเมือง ในประเทศ

แห่งใหม่

76 จัดจา้งก่อสรา้งอาคารพรอ้มจัดหาและติดตั้งเครื่องยนต์ 0.00 6,280,000.00 0.00 จัดจา้ง e-Auction ก.ย. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ส.ค. 61 ก.ค. 62

กําเนิดไฟฟา้สํารอง พรอ้มอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวขอ้ง ในประเทศ

สําหรับสถานี Glide Slope ณ ทา่อากาศยานเชยีงราย

77 จัดจา้งก่อสรา้งอาคารพรอ้มจัดหาและติดตั้งเครื่องยนต์ 0.00 3,720,000.00 0.00 จัดจา้ง e-Auction ก.ย. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ส.ค. 61 ก.ค. 62

กําเนิดไฟฟา้สํารอง พรอ้มอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวขอ้ง ในประเทศ

สําหรับสถานี Glide Slope ณ ทา่อากาศยานตรัง



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

78 จัดหาเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟา้พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ 0.00 3,840,000.00 0.00 จัดจา้ง e-Auction ก.ย. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ส.ค. 61 ก.ค. 62

และอาคารสําหรับติดตั้ง สําหรับสถานี Glide Slope ในประเทศ

ณ ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช

79 จัดจา้งก่อสรา้งอาคารพรอ้มจัดหาและติดตั้งเครื่องยนต์ 0.00 3,720,000.00 0.00 จัดจา้ง e-Auction ก.ย. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ส.ค. 61 ก.ค. 62

กําเนิดไฟฟา้สํารอง พรอ้มอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวขอ้ง ในประเทศ

สําหรับอาคารหอบังคับการบิน ณ ทา่อากาศยานสกลนคร

80 จัดจา้งก่อสรา้งอาคารพรอ้มจัดหาและติดตั้งเครื่องยนต์ 0.00 3,720,000.00 0.00 จัดจา้ง e-Auction ก.ย. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ส.ค. 61 ก.ค. 62

กําเนิดไฟฟา้สํารอง พรอ้มอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวขอ้ง ในประเทศ

สําหรับอาคารหอบังคับการบิน ณ ทา่อากาศยานนครศรี-

ธรรมราช

81 จัดจา้งก่อสรา้งอาคารบ้านพักพนักงาน และอาคารกฬีา 0.00 90,460,000.00 0.00 จัดจา้ง e-Auction ก.ค. 60 ก.พ. 61 เม.ย. 61 ม.ค. 62 ม.ิย. 63

ณ ศูนย์ควบคุมการบนิสุราษฎรธ์านี ในประเทศ

82 จัดจา้งปรับปรุงสโมสร ณ สํานักงานใหญ่ ทุง่มหาเมฆ 0.00 0.00 15,380,000.00 จัดจา้ง e-Auction ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ก.พ. 61 ก.ย. 61 ม.ค. 62

ในประเทศ

83 จัดซื้ออุปกรณ์สําหรับห้องประชุม A, B ที่ อาคาร 0.00 2,950,000.00 0.00 จัดซื้อ e-Auction มี.ค. 60 พ.ค. 60 ก.ค. 60 พ.ย. 60 เม.ย. 61

SUPPORT BUILDING ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ในประเทศ

84 จัดหาอุปกรณ์สําหรับปรับปรุงระบบ/พัฒนาประสิทธิภาพ 0.00 122,500,000.00 0.00 จัดซื้อ e-Auction ธ.ค. 59 ม.ีค. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ม.ีค. 62

ระบบการจา่ยไฟฟา้สํารอง จํานวน 10 สถานี ณ สถานี ในประเทศ

เครื่องชว่ยการเดินอากาศ สถานีวิทยุและสถานีเรดารร์วม

9 สถานี และที่อาคารโรงไฟฟา้มหาเมฆ สํานักงานใหญ่

ทุง่มหาเมฆ



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

85 จัดหาเครื่องโทรสาร จํานวน 60 เครื่อง เพื่อทดแทน 0.00 0.00 900,000.00 จัดซื้อ สอบราคา พ.ค. 60 ม.ิย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ธ.ค. 60

ของเดิม ในประเทศ

86 จัดจา้งซ่อมบํารุงรักษารายปี PABX ระบบโทรศัพท ์Alcatel 0.00 0.00 925,000.00 จัดจา้ง วธิีพเิศษ พ.ย. 60 ธ.ค. 60 - ม.ค. 61 ระยะเวลาจา้ง

ติดตั้งใช้งานที่ชัน้ 4 อาคารศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

เขตประชดิสนามบนิกรุงเทพ ก.พ. 61-ม.ค. 62

87 จัดจา้งซ่อมบํารุงเครื่อง UPS จํานวน 16 ชุด ณ สํานักงาน 0.00 0.00 3,366,000.00 จัดจา้ง วธิีพเิศษ เม.ย. 60 ม.ิย. 60 - ก.ย. 60 ระยะเวลาจา้ง

ใหญ ่ทุง่มหาเมฆ จํานวน 4 ชุด และทา่อากาศยาน ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

สุวรรณภูม ิจํานวน 12 ชุด 4 ครัง้/ปี เป็นเวลา 1 ปี ต.ค. 60-ก.ย. 61

88 จัดจา้งซ่อมบํารุงรักษาเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟา้สํารอง 0.00 0.00 1,300,000.00 จัดจา้ง สอบราคา มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ก.ย. 60 พ.ย. 60 ระยะเวลาจา้ง

และอุปกรณ์ประกอบระบบอัตโนมัติ ณ ทา่อากาศยาน ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

ดอนเมอืง และทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิรวม 20 ชุด 30 ธ.ค. 60.

เป็นเวลา 1 ปี ถึง 29 ธ.ค. 61

89 จัดจา้งบํารุงรักษารายปีตู้สาขาโทรศัพท ์Ericsson-LG 0.00 0.00 5,854,300.00 จัดจา้ง วธิีพเิศษ พ.ค. 60 ก.ค. 60 - ก.ย. 60 ระยะเวลาจา้ง

รุน่ iPECS-CM (รวมอะไหล่) ที่ติดตั้งใชง้าน ณ ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

1. สํานักงานใหญ่ ทุง่มหาเมฆ พ.ย. 60-ต.ค. 61

2. ศูนย์ควบคุมการบนิดอนเมอืง ฝ่ายบินทดสอบ และ ต.ค. 60-ก.ย. 61

ศูนย์ควบคุมการบนิสุราษฎรธ์านี พษิณุโลก อุดรธานี

อุบลราชธานี และศูนย์ปฏบิัติการวศิวกรรมจราจร

ทางอากาศนครราชสีมา 

3. ศูนย์ควบคาการบินหาดใหญ่ และภูเก็ต ต.ค. 60-ก.ย. 61

4. ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ต.ค. 60-ก.ย. 61



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

90 จัดจา้งซ่อมบํารุง//บํารุงรักษาเครื่อง UPS ยี่ห้อ RITTAL 0.00 0.00 798,600.00 จัดจา้ง วธิีพเิศษ ก.ค. 60 ส.ค. 60 - ต.ค. 60 ระยะเวลาจา้ง

ขนาด 120 KVA จํานวน 2 ชุด ณ ทา่อากาศยาน ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

ดอนเมอืง 4 ครัง้/ปี เป็นเวลา 1 ปี พ.ย. 60-ต.ค. 61

91 จัดจา้งซ่อมบํารุง/บํารุงรักษาเครื่อง UPS และ  STS 0.00 0.00 519,292.00 จัดจา้ง วธิีพเิศษ ก.ค. 60 ส.ค. 60 - ต.ค. 60 ระยะเวลาจา้ง

ยี่ห้อ VICTRON ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง 4 ครั้ง/ปี ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

เป็นเวลา 1 ปี ประกอบด้วย พ.ย. 60-ต.ค. 61

1. เครื่อง UPS ขนาด 100 KVA จํานวน 2 ชุด

2. เครื่อง STS ขนาด 200 A  จํานวน 2 ชุด

3. เครื่อง STS ขนาด 63 A จํานวน 2 ชุด

92 จัดจา้งบรกิารงานซอ่มบํารุงระบบไฟฟา้และอุปกรณ์ 0.00 0.00 5,411,250.00 จัดจา้ง วธิีพเิศษ ม.ิย. 60 ส.ค. 60 - ธ.ค. 60 ระยะเวลาจา้ง

งานโทรศัพท ์(Out Sourse) จําวน 15 คน ปฏิบัติงาน ณ ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

สํานักงานใหญ่ ทุง่มหาเมฆ ดอนเมอืง และสุวรรณภูมิ ม.ค. 61-ธ.ค. 61

เป็นเวลา 1 ปี

93 จัดหาแบตเตอรี่สําหรับเครื่อง UPS ณ สํานักงานใหญ่ 0.00 0.00 1,692,312.00 จัดซื้อ สอบราคา ก.ค. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ม.ิย. 61

ทุง่มหาเมฆ และดอนเมือง ประกอบด้วย ในประเทศ

1. แบตเตอรี่ ขนาด 65 Ah/12 V จํานวน 36 ลูก

2. แบตเตอรี่ ขนาด 75 Ah/12 V จํานวน 40 ลูก

3. แบตเตอรี่ ขนาด 150 Ah/12 V จํานวน 64 ลูก



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

94 จัดจา้งซ่อมบํารุง/บํารุงรักษาเครื่อง UPS/STS/PDU 0.00 0.00 4,975,400.00 จัดจา้ง วธิีพเิศษ ก.ค. 60 ส.ค. 60 - ต.ค. 60 ระยะเวลาจา้ง

ยี่ห้อ EATON พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ แบบรวมอะไหล่ ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

4 ครัง้/ปี จํานวน 2 รายการ ประกอบด้วย ต.ค. 60-ก.ย. 61

1. ณ ทุง่มหาเมฆ ดอนเมอืง และสุวรรณภูม ิ

1.1 เครื่อง UPS จํานวน 27 ชุด

1.2 เครื่อง STS จํานวน 17 ชุด

1.3 เครื่อง PDU จํานวน 6 ชุด

2. ณ ศูนย์ภูมภิาค ประกอบด้วย

2.1 เครื่อง UPS จํานวน 42 ชุด

2.2 เครื่อง STS จํานวน 10 ชุด

95 จัดหาและติดตั้งระบบ BUILDING AUTOMATION 0.00 13,800,000.00 0.00 จัดซื้อ e-Auction เม.ย. 60 ก.ค. 60 ก.ย. 60 ธ.ค. 60 พ.ค. 61

SYSTEM (BAS) ณ ศูนย์ควบคุมการบนิหาดใหญ่ ในประเทศ

และศูนย์ควบคุมการบนิพษิณุโลก

96 จัดหาพรอ้มติดตั้งลิฟต์ทดแทนของเดิม ณ หอบังคับ 0.00 4,980,000.00 0.00 จัดซื้อ e-Auction พ.ค. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ม.ิย. 61

การบนิเพชรบูรณ์ จํานวน 1 ชุด และหอบังคับการบิน ในประเทศ

สกลนคร จํานวน 1 ชุด

97 จัดหาพรอ้มติดตั้ง Programmable Logic Controller 0.00 1,800,000.00 0.00 จัดซื้อ วธิีพเิศษ ส.ค. 60 ก.ย. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 เม.ย. 61

สําหรับระบบ BUILDING AUTOMATION SYSTEM (BAS) ในประเทศ

ณ อาคารศูนย์ปฏบิัติการ ทุง่มหาเมฆ

98 จัดหาโปรแกรมสําหรับปรับปรุงโปรแกรม SCADA 0.00 2,300,000.00 0.00 จัดซื้อ e-Auction ก.พ. 60 ม.ิย. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ม.ิย. 61

ของระบบ BUILDING AUTOMATION SYSTEM (BAS) ในประเทศ

ณ อาคาร Support Building ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

99 จัดซื้อพรอ้มติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ 0.00 8,420,000.00 0.00 จัดซื้อ e-Auction มี.ค. 60 ม.ิย. 60 ส.ค. 60 ธ.ค. 60 ม.ิย. 61

และความชื้น (PRECISION AIR) ณ อาคารเรดาร์ PSR, ในประเทศ

SSR, SMR 

100 จัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 0.00 4,043,000.00 0.00 จัดซื้อ e-Auction มี.ค. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ม.ิย. 61

จํานวน 11 รายการ ติดตั้ง ณ ทุง่มหาเมฆ และ ในประเทศ

ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิรายการ ประกอบด้วย

1. ขนาดไม่น้อยกว่า 16,000 BTU/HR จํานวน 3 ชุด

2. ขนาดไม่น้อยกว่า 19,000BTU/HR จํานวน 4 ชุด

3. ขนาดไม่น้อยกว่า 20,000 BTU/HR จํานวน 2 ชุด 

4. ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU/HR จํานวน 2 ชุด

5. ขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 BTU/HR จํานวน 7 ชุด

6. ขนาดไม่น้อยกว่า 32,000 BTU/HR จํานวน 4 ชุด

7. ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU/HR จํานวน 9 ชุด

8. ขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU/HR จํานวน 4 ชุด

9. ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 BTU/HR จํานวน 3 ชุด

10. ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 BTU/HR จํานวน 4 ชุด

11. ขนาดไม่น้อยกว่า 90,000 BTU/HR จํานวน 2 ชุด 

101 จัดจา้งเปลี่ยนสลิงลิฟต์พรอ้มอุปกรณ์ต่อพว่งในระบบของ 0.00 0.00 2,180,000.00 จัดจา้ง e-Auction เม.ย. 60 ก.ค. 60 ก.ย. 60 ม.ค. 61 ก.ค. 61

ลิฟต์ EL2, EL3 อาคาร Support Building และลิฟต์อาคาร ในประเทศ

เรดาร ์PSR, SSR, SMR ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ

เพื่อทดแทนของเดิม

102 จัดจา้งทําความสะอาดอาคารที่ทําการบรษิัทฯ 0.00 0.00 15,380,000.00 จัดจา้ง e-Auction ม.ค. 61 ม.ีค. 61 พ.ค. 61 ก.ค. 61 ระยะเวลาจา้ง

สํานักงานใหญ่ ทุง่มหาเมฆ เป็นเวลา 2 ปี ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

ส.ค. 61-ก.ค. 63



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

103 จัดจา้งบรกิารดูแลรักษาต้นไม ้สนามหญ้าและสวนหย่อม 0.00 0.00 5,400,000.00 จัดจา้ง e-Auction พ.ย. 60 ม.ค. 61 ม.ีค. 61 พ.ค. 61 ระยะเวลาจา้ง

ณ ที่ทําการบรษิัทฯ สํานักงานใหญ่ ทุง่มหาเมฆ เป็นเวลา ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

2 ปี ม.ิย. 61-พ.ค. 63

104 จัดจา้งบรกิารขนยา้ยวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใชส้ํานักงาน 0.00 0.00 3,552,000.00 จัดจา้ง e-Auction พ.ย. 60 ม.ค. 61 ม.ีค. 61 พ.ค. 61 ระยะเวลาจา้ง

และจัดโต๊ะ เกา้อี้ ห้องประชุม ณ ที่ทําการบรษิัทฯ ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

สํานักงานใหญ่ ทุง่มหาเมฆ เป็นเวลา 2 ปี ม.ิย. 61-พ.ค. 63

105 จัดจา้งทําระบบกันซึมพื้นดาดฟา้ และยาแนวขอบหน้าต่าง 0.00 0.00 1,640,000.00 จัดจา้ง สอบราคา ก.ย. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ีค. 61 พ.ค. 61

ห้องพัก อาคารงามดูพลี สํานักงานใหญ่ ทุง่มหาเมฆ ในประเทศ

106 จัดจา้งบรกิารบํารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 0.00 0.00 554,000.00 จัดจา้ง สอบราคา ม.ค. 61 ก.พ. 61 ม.ีค. 61 พ.ค. 61 ระยะเวลาจา้ง

FM200,N2 ณ สํานักงานใหญ่ ทุง่มหาเมฆ เป็นเวลา 1 ปี ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

ม.ิย. 61-พ.ค. 62

107 จัดจา้ง Outsource ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงรักษา 0.00 0.00 11,710,444.00 จัดจา้ง e-Auction มี.ค. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ระยะเวลาจา้ง

เป็นเวลา 2 ปี ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

1. เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทําความเย็น ณ ม.ค. 61-ธ.ค. 62

สํานักงาน ทุง่มหาเมฆ และเครื่องทําความเย็น ณ

สํานักงาน ทุง่มหาเมฆ และดอนเมือง และงานประปา

และสาธารณูปโภค ณ สํานักงานดอนเมอืง

2. สนับสนุนระบบ Building Automation System (BAS)

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้

ระบบลิฟต์และประตูอัตโนมัติ ณ สํานักงานใหญ่ 

ทุง่มหาเมฆ



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

108 จัดจา้งดูแลรักษาซ่อมบํารุงเครื่องฟอกอากาศ ณ 0.00 0.00 705,617.00 จัดจา้ง สอบราคา ม.ค. 61 ก.พ. 61 ม.ีค. 61 ก.ค. 61 ระยะเวลาจา้ง

ทุง่มหาเมฆ ดอนเมอืง สุวรรณภูม ิเป็นเวลา 2 ปี ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

ส.ค. 61-ก.ค. 63

109 จัดจา้งดูแลปรับสภาพน้ําเติมเคมใีนระบบน้ําระบาย 0.00 0.00 686,400.00 จัดจา้ง สอบราคา ม.ค. 61 ก.พ. 61 ม.ีค. 61 พ.ค. 61 ระยะเวลาจา้ง

ความรอ้นของระบบปรับอากาศ อาคารศูนย์ปฏบิัติการ ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

อาคารอํานวยการ และอาคาร ๖๐ ปี สํานักงานใหญ่ ม.ิย. 61-พ.ค. 62

ทุง่มหาเมฆ เป็นเวลา 1 ปี

110 จัดจา้งตรวจวเิคราะหค์ุณภาพอากาศและการไหลเวียน 0.00 0.00 1,044,000.00 จัดจา้ง สอบราคา ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 ม.ค. 61

อากาศภายในอาคาร ณ พื้นที่ส่วนกลางและศูนย์ควบคุม ในประเทศ

การบินภูมภิาค

111 จัดหาชุดอุปกรณ์ช่วยหายใจในการอพยพหนีไฟ 0.00 0.00 960,000.00 จัดซื้อ วธิีพเิศษ ต.ค. 60 ม.ค. 61 - ม.ีค. 61 ม.ิย. 61

(Urgent Fire pak escape equipment) จํานวน 240 ชุด ในประเทศ

สําหรับเจา้หน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศที่ปฏิบัติงาน

ในห้อง Area Control ห้อง Approach Control และ

บนหอบังคับการบินในส่วนกลางและศูนย์ควบคุมการบนิ

ภมูภิาค

112 จัดหาพรอ้มติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย 0.00 25,750,000.00 0.00 จัดซื้อ e-Auction ก.ย. 60 ต.ค. 60 ก.พ. 61 เม.ย. 61 เม.ย. 62

โทรทัศน์วงจรปิด (CLOSED CIRCUIT TELEVISION :CCTV) ในประเทศ

ณ อาคาร 60 ปี ทุง่มหาเมฆ และหอบังคับการบินภูมภิาค

ได้แก ่หอบังคับการบินชุมพร ระนอง แพร ่น่าน ตาก

เพชรบูรณ์ เชยีงราย แมฮ่่องสอน บุรรีัมย ์รอ้ยเอ็ด สกลนคร

นครพนม เลย แมส่อด สุโขทัย สมุย และตราด



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

113 จัดหาและติดตั้งระบบ BEAM DETECTION จํานวน 1 ระบบ 0.00 720,000.00 0.00 จัดซื้อ สอบราคา ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 พ.ค. 61

ณ อาคารสถานีเราดารท์ุตยภูม ิเขาบางดุก จังหวัดภูเก็ต ในประเทศ

114 จัดจา้งยามรักษาการณ์ ณ หอบังคับการบินสุวรรณภูมิ 0.00 0.00 12,606,000.00 จัดจา้ง วธิีกรณีพเิศษ ส.ค. 60 ต.ค. 60 - ม.ค. 61 ระยะเวลาจา้ง

และหอบังคับการบินดอนเมือง เป็นเวลา 1 ปี ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

ก.พ. 61-ม.ค. 62

115 จัดจา้งยามรักษาการณ์ ณ สถานี DVOR/DME 0.00 0.00 1,044,240.00 จัดจา้ง วธิีกรณีพเิศษ ก.พ. 61 เม.ย. 61 - ก.ค. 61 ระยะเวลาจา้ง

จังหวัดระยอง เป็นเวลา 2 ปี ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

ส.ค. 61-ก.ค. 63

116 จัดจา้งบรกิารรถตู้ปรับอากาศ จํานวน 1 คัน เพื่อรับส่ง 0.00 0.00 2,241,000.00 จัดจา้ง e-Auction ก.ย. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ก.พ. 61 ระยะเวลาจา้ง

พนักงานาและใช้ในกิจการของบริษัท ประจําศูนย์ควบคุม ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

การบินหัวหิน เป็นเวลา 2 ปี ม.ีค. 61-ก.พ. 63

117 จัดจา้งบรกิารรถตู้ปรับอากาศ จํานวน 1 คัน เพื่อรับส่ง 0.00 0.00 1,068,000.00 จัดจา้ง สอบราคา ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 61 ม.ค. 61 ระยะเวลาจา้ง

พนักงานและใชใ้นกจิการของบรษิัท ประจําหอบังคับ ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

การบนิตราด เป็นเวลา 2 ปี ก.พ. 61-ม.ค. 63

118 จัดจา้งบรกิารดูแลรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ควบคุม 0.00 0.00 566,000.00 จัดจา้ง สอบราคา เม.ย. 61 พ.ค. 61 ม.ิย. 61 ส.ค. 61 ระยะเวลาจา้ง

การบินหัวหิน เป็นเวลา 1 ปี ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

ก.ย. 61-ส.ค. 62

119 จัดสรา้งหลังคาคลุมพื้นที่จอดรถ ชนิดโครงเหล็กพรอ้ม 0.00 810,000.00 0.00 จัดจา้ง สอบราคา ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ม.ีค. 61

ฐานราก ณ อาคารสํานักงานแห่งใหม่ ศูนย์ควบคุมการบนิ ในประเทศ

สุราษฎรธ์านี



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

120 จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น/แขวนฝ้า 0.00 2,160,000.00 0.00 จัดซื้อ e-Auction ส.ค. 60 ก.ย. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ีค. 61

เพดาน พรอ้มติดตั้ง ณ ศูนย์ควบคุมการบนิสุราษฎรธ์านี ในประเทศ

หอบังคับการบินสมุย และหอบังคับการบนินครศรธีรรมราช

จํานวน 3 รายการ ประกอบด้วย

1. ขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 BTU จํานวน 1 ชุด

2. ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จํานวน 20 ชุด

3. ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 BTU จํานวน 2 ชุด

121 จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบ Precision Air Conditioning 0.00 1,950,000.00 0.00 จัดซื้อ สอบราคา ก.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ก.พ. 61

ขนาดไม่น้อยกว่า 140,000 BTU จํานวน 2 ชุด ติดตั้ง ณ ในประเทศ

ห้องอุปกรณ์ Equipment RADAR SSR ศูนย์ควบคุมการบนิ

สุราษฎรธ์านี

122 จัดจา้งบรกิารรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ควบคุมการบนิ 0.00 0.00 1,029,600.00 จัดจา้ง วธิีกรณีพเิศษ ก.ค. 60 ส.ค. 60 - ต.ค. 60 ระยะเวลาจา้ง

สุราษฎรธ์านี และหอบังคับการบนินครศรธีรรมราช ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

เป็นเวลา 1 ปี พ.ย. 60-ต.ค. 61

123 จัดจา้งบรกิารรักษาความปลอดภัย ณ หอบังคับการบิน 0.00 0.00 514,800.00 จัดจา้ง วธิีกรณีพเิศษ ก.ย. 60 ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 ระยะเวลาจา้ง

ชุมพร เป็นเวลา 1 ปี ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

ม.ค. 61-ธ.ค. 61

124 จัดจา้งบรกิารรถตู้ปรับอากาศ รับส่งพนักงานและใชใ้น 0.00 0.00 1,316,920.00 จัดจา้ง สอบราคา ต.ค. 60 พ.ย. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 ระยะเวลาจา้ง

กิจการของบรษิัทฯ ณ หอบังคับการบนินครศรธีรรมราช ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

จํานวน 1 คัน เป็นเวลา 2 ปี ม.ีค. 61-ก.พ. 63



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

125 จา้งจัดหาและติดตั้งตู้แขวนผนัง ภายในหอ้งครัวบ้านพัก 0.00 700,000.00 0.00 จัดจา้ง สอบราคา ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ม.ีค. 61

พนักงาน จํานวน 10 ชุด ณ ศูนย์ควบคุมการบนิหาดใหญ่ ในประเทศ

126 จัดจา้งบรกิารรถตู้ปรับอากาศ จํานวน 1 คัน เพื่อรับส่ง 0.00 0.00 1,314,300.00 จัดจา้ง สอบราคา เม.ย. 60 ม.ิย. 60 ก.ค. 60 ก.ย. 60 ระยะเวลาจา้ง

พนักงานและใชใ้นกจิการของบรษิัท ประจําหอบังคับ ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

การบนิตรัง เป็นเวลา 2 ปี ต.ค. 60-ก.ย. 62

127 จัดจา้งทําความสะอาดอาคารที่ทําการ บ้านพักรับรอง 0.00 0.00 6,428,700.00 จัดจา้ง สอบราคา มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ระยะเวลาจา้ง

สถานีเครื่องชว่ยการเดินอากาศ ศูนย์ควบคุมการบนิ ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

หาดใหญ ่เป็นเวลา 2 ปี ม.ค. 61-ธ.ค. 62

128 จัดจา้งบรกิารรถตู้ปรับอากาศ จํานวน 1 คัน เพื่อรับส่ง 0.00 0.00 1,939,200.00 จัดจา้ง สอบราคา ก.ค. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ระยะเวลาจา้ง

พนักงานและใชใ้นกจิการของบรษิัท ประจําหอบังคับ ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

การบนินราธิวาส เป็นเวลา 2 ปี ธ.ค. 60-พ.ย. 62

129 จัดจา้งบรกิารรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทําการ 0.00 0.00 7,335,900.00 จัดจา้ง วธิีกรณีพเิศษ ก.ย. 60 ต.ค. 60 - ก.พ. 61 ระยะเวลาจา้ง

บ้านพักพนักงาน สถานเครื่องชว่ยการเดินอากาศ ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

ศูนย์ควบคุมการบนิหาดใหญ ่เป็นเวลา 2 ปี เม.ย. 61-ม.ีค. 63

130 จา้งปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ศูนย์ควบคุมการบนิ 0.00 0.00 2,900,000.00 จัดจา้ง e-Auction ก.ย. 60 ต.ค. 60 ม.ค. 61 ม.ีค. 61 ก.ค. 61

หาดใหญ ่จํานวน 10 ยูนิต ในประเทศ

131 จัดจา้งบรกิารรถตู้ปรับอากาศ จํานวน 3 คัน เพื่อรับส่ง 0.00 0.00 5,349,300.00 จัดจา้ง e-Auction ต.ค. 60 พ.ย. 60 ม.ค. 61 ม.ีค. 61 ระยะเวลาจา้ง

พนักงาน และใชใ้นกจิการของบรษิัท ประจําศูนย์ควบคุม ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

การบินหาดใหญ่ เป็นเวลา 2 ปี เม.ย. 61-ม.ีค. 63



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

132 จัดจา้งบรกิารรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทําการ 0.00 0.00 1,029,600.00 จัดจา้ง สอบราคา ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 พ.ย. 60 ระยะเวลาจา้ง

บ้านพักรับรอง ณ หอบังคับการบนิราธิวาส เป็นเวลา 2 ปี ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

ธ.ค. 60-พ.ย. 62

133 จัดจา้งบรกิารรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทําการ 0.00 0.00 1,029,600.00 จัดจา้ง สอบราคา ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 พ.ย. 60 ระยะเวลาจา้ง

บ้านพักรับรอง หอบังคับการบินตรัง เป็นเวลา 2 ปี ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

ธ.ค. 60-พ.ย. 62

134 จัดหาพรอ้มติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.00 1,250,000.00 0.00 จัดซื้อ สอบราคา มิ.ย. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ก.พ. 61

60,000 BTU จํานวน 8 ชุด ทดแทนของเดิม ณ ชัน้ 2 ในประเทศ

อาคารสโมสร ศูนย์ควบคุมการบนิภูเก็ต

135 จัดจา้งปรับปรุงอาคารหอบังคับการบินระนอง 0.00 1,670,000.00 2,001,932.00 จัดจา้ง e-Auction มิ.ย. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60. ธ.ค. 60. พ.ค. 61

ในประเทศ

136 จัดจา้งปรับปรุงเปลี่ยนสายไฟฟา้จากตู้ MDB ไปยัง 0.00 0.00 1,444,220.00 จัดจา้ง สอบราคา ก.ค. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ก.พ. 61 พ.ค. 61

หอบังคับการบินภุเก็ต ในประเทศ

137 จัดจา้งปรับปรุงเปลี่ยนสายไฟฟา้แรงสูงที่สถานีเครื่องชว่ย 0.00 0.00 5,585,053.00 จัดจา้ง วธิีกรณีพเิศษ มิ.ย. 60 ก.ย. 60 - ก.พ. 61 ก.ค. 61

การเดินอากาศ DVOR และ GLIDE SLOPE ที่ทา่อากาศยาน ในประเทศ

ระนอง

138 จัดจา้งปรับปรุงพื้นที่อาคารหอบังคับการบินภูเก็ต 0.00 0.00 563,772.00 จัดจา้ง สอบราคา ก.ค. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ก.พ. 61 พ.ค. 61

และบรเิวณเนินเขาทางขึ้น ในประเทศ



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

139 จัดจา้งปรับปรุงภายในบา้นพักพนักงาน บ้านในทอน 0.00 0.00 11,050,408.00 จัดจา้ง e-Auction มิ.ย. 60 ก.ย. 60 พ.ย. 60 ก.พ. 61 ก.ย. 61

จํานวน 10 ยูนิต และบา้นพักรับรองพรหมเทพ ในประเทศ

จํานวน 2 ยูนิต

140 จัดจา้งบรกิารรักษาความปลอดภัยที่หอบังคับการบิน 0.00 0.00 2,023,020.00 จัดจา้ง e-Auction ธ.ค. 60 ก.พ. 61 เม.ย. 61 ม.ิย. 61 ระยะเวลาจา้ง

กระบี่ เป็นเวลา 2 ปี ในปรเทศ 2 ปี ระหวา่ง

ก.ค. 61-ม.ิย. 63

141 จัดเชา่ที่พักพนักงานปฏิบัติงานหมุนเวยีน ณ หอบังคับ 0.00 0.00 1,144,512.00 จัดจา้ง ตกลงราคา ส.ค. 60 ต.ค. 60 - ธ.ค. 60 ระยะเวลาจา้ง

การบินกระบี่ จํานวน 8 ห้อง เป็นเวลา 1 ปี ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

ม.ค. 61-ธ.ค. 61

142 จัดจา้งบรกิารรถตู้ปรับอากาศ จํานวน 1 คัน เพื่อรับส่ง 0.00 0.00 1,251,930.00 จัดจา้ง สอบราคา ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ก.พ. 61 เม.ย. 61 ระยะเวลาจา้ง

พนักงาน และใชใ้นกจิการของบรษิัท ณ หอบังคับการบิน ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

ระนอง เป็นเวลา 2 ปี พ.ค. 61-เม.ย. 63

143 จัดจา้งดูแลรักษา ทําความสะอาดอาคารที่ทําการบา้นพัก 0.00 0.00 1,076,114.00 จัดจา้ง สอบราคา มิ.ย. 60 ก.ย. 60 ธ.ค. 60 ก.พ. 61 ระยะเวลาจา้ง

รับรองและบรเิวณโดยรอบของบริษัทฯ ณ หอบังคับการบิน ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

กระบี่ เป็นเวลา 2 ปี ม.ีค. 61-ก.พ. 63

144 จัดจา้งดูแลรักษา ทําความสะอาดอาคารที่ทําการ 0.00 0.00 669,768.00 จัดจา้ง สอบราคา มิ.ย. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ระยะเวลาจา้ง

บ้านพักรับรองและบรเิวณโดยรอบของบริษัทฯ ณ ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

หอบังคับการบินระนอง เป็นเวลา 2 ปี ม.ค. 61-ธ.ค. 62



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

145 จัดหาอุปกรณ์ Headset จํานวน 2 รายการสําหรับ 0.00 0.00 651,400.00 จัดซื้อ วธิีพเิศษ ก.ย. 60 พ.ย. 60 - ธ.ค. 60 ม.ีค. 61

ศูนย์ควบคุมการบนิภูเก็ต ประกอบด้วย ในประเทศ

1. อุปกรณ์ SHS 2394 Push to talk with LEMO Conector

จํานวน 10 ชุด 

2. Headset (spare) รุน่ HW251N super plus wide band

UNC - Headset with kit Leathere จํานวน 100 ชุด

146 จัดจา้งบรกิารรักษาความปลอดภัย ณ หอบังคับการบิน 0.00 0.00 772,416.00 จัดจา้ง สอบราคา เม.ย. 60 ม.ิย. 60 ก.ค. 60 ก.ย. 60 ระยะเวลาจา้ง

ระนอง เป็นเวลา 2 ปี ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

ต.ค. 60-ก.ย. 62

147 จัดหาเครื่องปรับอากาศจํานวน 3 รายการ ประกอบด้วย 0.00 815,250.00 0.00 จัดซื้อ สอบราคา ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ีค. 61

1. ขนาดไม่น้อยกว่า 17,000 BTU จํานวน 4 ชุด ติดตั้ง ณ ในประเทศ

บ้านพักรับรองที่ทา่อากาศยานเชยีงราย

2. ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU จํานวน 8 ชุด ติดตั้ง ณ

ห้องอุปกรณ์สถานี GLID SLOP และหอ้งอุปกรณ์วศิวกรรม

ชัน้ 3 และชัน้ 4 อาคารหอบังคับการบินท่าอากาศยาน

เชยีงราย จํานวน 4 ชุด และติดตั้ง ณ ห้องเก็บอุปกรณ์

สถานี DVOR/DME และห้องฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ห้องฝึก

อบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศบรเิวณดาดฟา้

อาคารกฬีา ทา่อากาศยานเชยีงใหม่ จํานวน 4 ชุด

3. ขนาดไม่น้อยกว่า 50,000 BTU จํานวน 1 ชุด ติดตั้ง ณ

ห้องควบคุมจราจรทางอากาศ ชัน้ 6 อาคารหอบังคับ

การบนิเชยีงราย



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

148 จัดจา้งบรกิารทําความสะอาด ณ ศูนย์ควบคุมการบนิ 0.00 0.00 4,730,016.00 จัดจา้ง e-Auction ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 พ.ย. 60 ระยะเวลาจา้ง

เชยีงใหม่ เป็นเวลา 2 ปี ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

ธ.ค. 60-พ.ย. 62

149 จัดจา้งบรกิารทําความสะอาดประจําหอบังคับการบิน 0.00 0.00 649,704.00 จัดจา้ง สอบราคา มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ระยะเวลาจา้ง

แมฮ่่องสอน เป็นเวลา 2 ปี ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

ต.ค. 60-ก.ย. 62

150 จัดจา้งบรกิารรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ควบคุมการบนิ 0.00 0.00 6,204,000.00 จัดจา้ง วธิีกรณีพเิศษ ธ.ค. 60 ม.ค. 61 - ม.ีค. 61 ระยะเวลาจา้ง

เชยีงใหม่ เป็นเวลา 2 ปี ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

เม.ย. 61-ม.ีค. 63

151 จัดจา้งบรกิารรักษาความปลอดภัย ณ หอบังคับการบิน 0.00 0.00 3,159,096.00 จัดจา้ง วธิีกรณีพเิศษ พ.ย. 60 ธ.ค. 60 - ก.พ. 61 ระยะเวลาจา้ง

แมฮ่่องสอน เป็นเวลา 2 ปี ในปรเทศ 2 ปี ระหวา่ง

ม.ีค. 61-ก.พ. 63

152 จัดจา้งบรกิารรถรับส่งพนักงานและใชใ้นกจิการของบรษิัทฯ 0.00 0.00 1,887,050.00 จัดจา้ง สอบราคา ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 ระยะเวลาจา้ง

ณ หอบังคับการบินเชยีงราย เป็นเวลา 2 ปี ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

พ.ย. 60-ต.ค. 62

153 จัดจา้งเปลี่ยนสายเมนระบบไฟฟา้แรงดันต่ํา 400V/230V 0.00 0.00 502,995.00 จัดจา้ง สอบราคา ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ีค. 61

ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชยีงใหม่ ในประเทศ



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

154 จัดหาเครื่องใชไ้ฟฟา้รวม 7 รายการ เพื่อทดแทนของเดิม/ 0.00 722,960.00 352,000.00 จัดซื้อ สอบราคา ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 ม.ค. 61

เพิ่มเติม สําหรับศูนย์ควบคุมการบนิพษิณุโลก หอบังคับ ในประเทศ

การบินสุโขทัย เพชรบูรณ์ แพร ่แมส่อด และน่าน

ประกอบด้วย

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไมน่้อยกวา่

12,400 BTU จํานวน 4 ชุด

2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า

26,000 BTU จํานวน 5 ชุด 

3. เครื่องฟอกอากาศ ขนาดแรงลมไมน่้อยกวา่ 300

CFM จํานวน 8 ชุด

4. โทรทัศน์สี LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จาํนวน 

12 เครื่อง 

5. ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิว จํานวน 10 เครื่อง 

6. ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิว จํานวน 2 เครื่อง 

7. เตาไมโครเวฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 32 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง

155 จด้จา้งปรับปรุงถนนภายในบา้นพักพนักงาน ณ 0.00 5,678,872.00 0.00 จัดจา้ง e-Auction มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ก.ย. 60 พ.ย. 60 ม.ค. 61

ศูนย์ควบคุมการบนิพษิณุโลก ในประเทศ

156 จัดจา้งปรับปรุงอาคารหอบังคับการบิน บ้านพักพนักงาน 0.00 228,483.00 622,244.00 จัดจา้ง สอบราคา ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ก.พ. 61

และสถานีเครื่องชว่ยการเดินอากาศ Localizer, Glide Slope ในประเทศ

ณ หอบังคับการบินแพร่

157 จัดจา้งปรับปรุงหอบังคับการบิน บ้านพักพนักงานและ 0.00 302,948.00 458,903.00 จัดจา้ง สอบราคา ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ก.พ. 61

สถานีเครื่องชว่ยการเดินอากาศ Localizer ,Glide Slope ในประเทศ

ณ หอบังคับการบินน่าน



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

158 จัดจา้งปรับปรุงบานประตู หน้าต่าง บ้านพักพนักงาน 0.00 0.00 1,405,129.00 จัดจา้ง สอบราคา ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 ม.ค. 61

C1 และ C2 ศูนย์ควบคุมการบนิพษิณุโลก ในประเทศ

159 จัดจา้งบรกิารรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ควบคุม 0.00 0.00 1,604,400.00 จัดจา้ง สอบราคา ม.ค. 61 ก.พ. 61 ม.ีค. 61 ก.ค. 61 ระยะเวลาจา้ง

การบินพษิณุโลก เป็นเวลา 1 ปี ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

ส.ค. 61-ก.ค. 62

160 จัดจา้งบรกิารทําความสะอาด ณ ศูนย์ควบคุมการบนิ 0.00 0.00 1,881,660.00 จัดจา้ง สอบราคา ม.ค. 61 ก.พ. 61 ม.ีค. 61 ก.ค. 61 ระยะเวลาจา้ง

พษิณุโลก เป็นเวลา 1 ปี ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

ส.ค. 61-ก.ค. 62

161 จัดจา้งบรกิารรถตู้ปรับอากาศ จํานวน 3 คัน รับส่ง 0.00 0.00 5,949,389.00 จัดจา้ง สอบราคา ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ก.พ. 61 ระยะเวลาจา้ง

พนักงานและใชใ้นกจิการของบรษิัทฯ ณ ศูนย์ควบคุม ในประเทศ 3 ปี ระหวา่ง

การบินพษิณุโลก เป็นเวลา 3 ปี 16 ม.ีค. 61-

15 ม.ีค. 64

162 จัดจา้งบรกิารรักษาความปลอดภัย ณ หอบังคับการบิน 0.00 0.00 2,808,000.00 จัดจา้ง e-Auction ก.ย. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ม.ีค. 61 ระยะเวลาจา้ง

ลูกข่าย 6 แห่ง เป็นเวลา 1 ปี ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

เม.ย. 61-ม.ีค. 62

163 จัดจา้งบรกิารทําความสะอาด ณ หอบังคับการบินลูกข่าย 0.00 0.00 810,216.00 จัดจา้ง สอบราคา เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิย. 60 ก.ย. 60 ระยะเวลาจา้ง

6 แห่ง เป็นเวลา 1 ปี ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

ต.ค. 60-ก.ย. 61

164 จัดจา้งบรกิารรถตู้ปรับอากาศ จํานวน 1 คัน เพื่อรับส่ง 0.00 0.00 1,778,808.00 จัดจา้ง สอบราคา มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 พ.ย. 60 ระยะเวลาจา้ง

พนักงานและใชใ้นกจิการของบรษิัทฯ ณ หอบังคับการบิน ในประเทศ 3 ปี ระหวา่ง

น่าน เป็นเวลา 3 ปี ธ.ค. 60-พ.ย. 63



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

165 จัดจา้งบรกิารรถตู้ปรับอากาศ จํานวน 1 คัน เพื่อรับส่ง 0.00 0.00 1,818,264.00 จัดจา้ง สอบราคา ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ม.ีค. 61 ระยะเวลาจา้ง

พนักงาน และใชใ้นกจิการของบรษิัทฯ ณ หอบังคับการบิน ในประเทศ 3 ปี ระหวา่ง

แมส่อด เป็นเวลา 3 ปี เม.ย. 61-ม.ีค. 64

166 จัดหาเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU 0.00 1,000,000.00 0.00 จัดซื้อ สอบราคา ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ก.พ. 61

จํานวน 10 ชุด ทดแทนของเดิม ณ หอบังคับการบิน ในประเทศ

ขอนแกน่ จํานวน 2 ชุด หอบังคับการบินเลย จํานวน 4 ชุด

และหอบังคับการบินสกลนคร จํานวน 4 ชุด

167 จัดจา้งสรา้งถนน ชนิดคอนกรตีเสรมิเหล็ก ณ 0.00 4,230,000.00 0.00 จัดจา้ง e-Auction มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ก.ย. 60 พ.ย. 60 พ.ค. 61

ทา่อากาศยานสกลนคร และท่าอากาศยานนครพนม ในประเทศ

168 จัดหาและติดตั้งถังน้ําแรงดัน พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ 0.00 780,000.00 0.00 จัดซื้อ สอบราคา ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ก.พ. 61

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 คิว จํานวน 1 ชุด ในประเทศ

ทดแทนของเดิม ณ บ้านพักพนักงาน ศูนย์ควบคุมการบนิ

อุดรธานี

169 จัดจา้งปรับปรุงทาสีภายนอกภายในหอบังคับการบิน 0.00 0.00 2,258,263.00 จัดจา้ง e-Auction ส.ค. 60 พ.ย. 60 ม.ค. 61 ม.ีค. 61 ส.ค. 61

และสถานีเครื่องชว่ย ณ ศูนย์ควบคุมการบนิอุดรธานี ในประเทศ

170 จัดจา้งปรับปรุงบ้านพักพนักงาน จํานวน 4 ยูนิต ณ 0.00 0.00 4,800,000.00 จัดจา้ง e-Auction ก.ค. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ก.พ. 61 ส.ค. 61

หอบังคับการบินสกลนคร ในประเทศ

171 จัดหาแบตเตอรี่ UPS จํานวน 2 รายการ ประกอบด้วย 0.00 0.00 552,000.00 จัดซื้อ สอบราคา ม.ค. 61 ก.พ. 61 ม.ีค. 61 พ.ค. 61 ก.ค. 61

1. ขนาด 12V 7.2 AH จํานวน 200 ลูก ในประเทศ

2. ขนาด 12V 7 H จํานวน 48 ลูก



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

172 จัดจา้งบรกิารรถตู้ปรับอากาศ เพื่อรับส่งพนักงานและ 0.00 0.00 1,578,300.00 จัดจา้ง สอบราคา ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ธ.ค. 60 ระยะเวลาจา้ง

ใช้ในกิจการของบริษัท ณ หอบังคับการบินขอนแก่น ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

จํานวน 1 คัน เป็นเวลา 2 ปี ม.ค. 61-ธ.ค. 62

173 จัดจา้งบรกิารรถตู้ปรับอากาศ เพื่อรับส่งพนักงาน และใช้ 0.00 0.00 2,459,077.00 จัดจา้ง e-Auction ส.ค. 60 ก.ย. 60 พ.ย. 60 ม.ค. 61 ระยะเวลาจา้ง

ในกิจการของบรษิัทฯ ณ หอบังคับการบินสกลนครและ ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

หอบังคับการบินนครพนม แห่งละ 1 คัน เป็นเวลา 2 ปี ก.พ. 61-ม.ค. 63

174 จัดจา้งบรกิารรถตู้ปรับอากาศ เพื่อรับส่งพนักงาน และใช้ 0.00 0.00 3,820,650.00 จัดจา้ง e-Auction ก.ย. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ก.พ. 61 ระยะเวลาจา้ง

ในกิจการของบรษิัทฯ ณ ศูนย์ควบคุมการบนิอุดรธานี ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

จํานวน 3 คัน เป็นเวลา 2 ปี ม.ีค. 61-ก.พ. 63

175 จัดจา้งบรกิารรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ควบคุม 0.00 0.00 6,411,600.00 จัดจา้ง วธิีกรณีพเิศษ ธ.ค. 60 ม.ค. 61 - ม.ีค. 61 ระยะเวลาจา้ง

การบินอุดรธานี หอบังคับการบินสกลนคร และหอบังคับ ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

การบนินครพนม เป็นเวลา 2 ปี เม.ย. 61-ม.ีค. 63

176 จัดจา้งบรกิารรักษาความปลอดภัย สถานีเครื่องชว่ย 0.00 0.00 522,120.00 จัดจา้ง วธิีกรณีพเิศษ เม.ย. 61 พ.ค. 61 - ก.ค. 61 ระยะเวลาจา้ง

การเดินอากาศชุมแพ เป็นเวลา 1 ปี ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

ส.ค. 61-ก.ค. 62

177 จัดหาพรอ้มติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิม 0.00 1,690,000.00 0.00 จัดซื้อ สอบราคา ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 พ.ย. 60 ม.ค. 61

และเพิ่มเติม ณ ศูนย์ควบคุมการบนิอุบลราชธานี ในประเทศ

จํานวน 3 รายการ ประกอบด้วย

1. ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU จํานวน 4 ชุด

2. ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 BTU จํานวน 13 ชุด

3. ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 BTU จํานวน 4 ชุด



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

178 จัดจา้งบรกิารรถตู้ปรับอากาศ เพื่อรับส่งพนักงาน 0.00 0.00 2,396,120.00 จัดจา้ง e-Auction ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ม.ีค. 61 พ.ค. 61 ระยะเวลาจา้ง

และใชใ้นกจิการของบรษิัทฯ ณ ศูนย์ควบคุมการบนิ ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

อุบลราชธานี จํานวน 2 คัน เป็นเวลา 2 ปี ม.ิย. 61-พ.ค. 63

179 จัดจา้งบรกิารรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ควบคุมการบนิ 0.00 0.00 1,029,000.00 จัดจา้ง วธิีกรณีพเิศษ ต.ค. 60 พ.ย. 60 - ม.ีค. 61 ระยะเวลาจา้ง

อุบลราชธานี เป็นเวลา 1 ปี ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

เม.ย. 61-ม.ีค. 62

180 จัดจา้งบรกิารรักษาความสะอาด ณ ศูนย์ควบคุมการบนิ 0.00 0.00 974,048.00 จัดจา้ง สอบราคา ก.พ. 61 ม.ีค. 61 พ.ค. 61 ก.ค. 61 ระยะเวลาจา้ง

อุบลราชธานี เป็นเวลา 2 ปี ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

ส.ค. 61-ก.ค. 63

181 จัดจา้งบรกิารทําสวน ตัดหญ้า ดูแลต้นไม้ ณ ศูนย์ควบคุม 0.00 0.00 1,062,444.00 จัดจา้ง สอบราคา ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ธ.ค. 60 ระยะเวลาจา้ง

การบินอุบลราชธานี ในประเทศ 2 ปี ระหวา่ง

ม.ค. 61-ธ.ค. 62

182 จัดจา้งปรับปรุงอาคาร RCAG (อาคารเรดารเ์กา่) ณ 0.00 0.00 624,056.00 จัดจา้ง สอบราคา ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ีค. 61 ม.ิย. 61

ศูนย์ควบคุมการบนิอุบลราชธานี ในประเทศ

183 จัดเชา่บา้นพักสําหรับพนักงาน จํานวน 9 ยูนิต 0.00 0.00 540,000.00 จัดเชา่ ตกลงราคา ต.ค. 60 พ.ย. 60 - ธ.ค. 60 ระยะเวลาเชา่

เป็นเวลา 1 ปี ในประเทศ 1 ปี ระหวา่ง

ม.ค. 61-ธ.ค. 61



ลําดับที่ แผนงาน

โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/ วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง ประกาศ ทําสัญญา ส่งมอบ

ผูกพันจากปีอื่น ปี 2561 จัดจา้ง Spec. แจง้จัดหา เชญิชวน

งบลงทุน

บริษัท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จํากัด

แผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กรณีวงเงนิเกนิกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอํานาจจัดหาโดยกองการพัสดุ

การดําเนินการจัดหา กําหนดการดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

184 จัดหาพรอ้มติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 0.00 1,938,645.00 0.00 จัดซื้อ สอบราคา ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ม.ีค. 61

ชนิดติดผนัง/ตั้งแขวน เพื่อทดแทนและเพิ่มเติม ณ ในประเทศ

ศูนย์ปฏบิัติการวศิวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

หอบังคับการบินบุรรีัมย ์และหอบังคับร้อยเอ็ด จํานวน 3

รายการ ประกอบด้วย

1. ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU จํานวน 3 ชุด

2. ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU จํานวน 12 ชุด

3. ขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 BTU จํานวน 20 ชุด

185 จัดจา้งก่อสรา้งหลังคาคลุมพื้นที่จอดรถ จํานวน 26 คัน 0.00 1,630,402.00 0.00 จัดจา้ง สอบราคา ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 ธ.ค. 60 ม.ีค. 61

ชนิดโครงเหล็ก พรอ้มฐานราก ณ หอบังคับการบิน ในประเทศ

นครราชสีมา

186 จัดจา้งสรา้งรั้วสําเร็จรูป ณ อาคารหอบังคับการบิน 0.00 0.00 2,775,066.00 จัดจา้ง e-Auction ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ก.พ. 61 ม.ิย. 61

นครราชสีมา และสถานีเครื่องชว่ยการเดินอากาศ NDB ณ ในประเทศ

ศูนย์ปฏบิัติการวศิวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

187 จัดจา้งปรับปรุงและซอ่มแซมภายในอาคารหอบังคับการบิน 0.00 0.00 847,269.00 จัดจา้ง สอบราคา ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 พ.ค. 61

รอ้ยเอ็ด ในประเทศ


