
ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

1 จัดจำ้งซ่อม Overhaul เคร่ืองยนต ์Pratt&Whitney แบบ 17,000,000.00 จัดจำ้ง วธิี ก.ค. 61 ส.ค. 61 พ.ย. 61 เม.ย. 62

PT6A-42 S/N PCE PJ0062 ใชง้ำนครบ 3,600 ชั่วโมง ในประเทศ เฉพำะเจำะจง

2 จัดซ้ืออะไหลซ่่อมบ ำรุงอำกำศยำนแบบ Super King Air 3,000,000.00 จัดซ้ือ วธิี ก.ย. 61 ต.ค. 61 ธ.ค. 61 เม.ย. 62

B200 และ Super King Air B300 (350) คร้ังที่ 1 ในประเทศ เฉพำะเจำะจง

3 จัดซ้ืออะไหลซ่่อมบ ำรุงอำกำศยำนแบบ Super King Air 3,000,000.00 จัดซ้ือ วธิี ม.ค. 62 ม.ีค. 62 พ.ค. 62 ส.ค. 62

B200 และ Super King Air B300 (350) คร้ังที่ 2 ในประเทศ เฉพำะเจำะจง

4 จัดจำ้งซ่อม IRAN (Inspection and Repair As Necessary) 13,000,000.00 จัดจำ้ง วธิี ส.ค. 61 ต.ค. 61 ก.พ. 62 ม.ิย. 62

และท ำสใีหมต่ลอดทัง้ล ำอำกำศยำนทะเบยีน HS-ATS ในประเทศ เฉพำะเจำะจง

5 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน รับ-สง่ 1,600,890.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ต.ค. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

พนกังำนและใชใ้นกจิกำรของบริษทัฯ ประจ ำกอง ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ม.ีค. 62-ก.พ. 64

วศิวกรรมอำกำศยำน ดอนเมอืง เปน็เวลำ 2 ปี

6 จัดจำ้งพนกังำนขบัรถแบบ Outsource ณ ส ำนกังำนใหญ่ 718,740.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ เม.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

ทุง่มหำเมฆ เปน็เวลำ 1 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ต.ค. 61-ก.ย. 62

7 จัดจำ้งบริกำรรถบสัปรับอำกำศ จ ำนวน 4 คัน รับ-สง่ 28,849,920.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ เม.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ต.ค. 61 ระยะเวลำจำ้ง 4 ปี

พนกังำน Daywork ณ ส ำนกังำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป พ.ย. 61-ต.ค. 65

เปน็เวลำ 4 ปี

8 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ จ ำนวน 12 คัน รับ-สง่ 56,254,485.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ พ.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 พ.ย. 61 ระยะเวลำจำ้ง 4 ปี

พนกังำน Daywork และพนกังำนเขำ้เวร ณ หอบงัคับ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ธ.ค. 61-พ.ย. 65

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

กำรบนิสวุรรณภมู ิเปน็เวลำ 4 ปี

9 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ จ ำนวน 3 คัน ใชใ้นพื้นที่ 15,603,480.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ พ.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 พ.ย. 61 ระยะเวลำจำ้ง 4 ปี

เขตกำรบนิ (Airside) ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ธ.ค. 61-พ.ย. 65

เปน็เวลำ 4 ปี

10 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ จ ำนวน 7 คัน รับ-สง่ 31,141,215.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ พ.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 พ.ย. 61 ระยะเวลำจำ้ง 4 ปี

พนกังำนเขำ้เวร ณ ส ำนกังำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ธ.ค. 61-พ.ย. 65

เปน็เวลำ 4 ปี

11 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ จ ำนวน 13 คัน รับ-สง่ 40,909,440.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ิย. 61 ก.ย. 61 ต.ค. 61 ธ.ค. 61 ระยะเวลำจำ้ง 4 ปี

พนกังำน Daywork ณ ส ำนกังำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ม.ค. 62-ธ.ค. 65

เปน็เวลำ 4 ปี

12 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ จ ำนวน 3 คัน ใชใ้นพื้นที่ 9,489,195.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ส.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ก.พ. 62 ระยะเวลำจำ้ง 4 ปี

เขตกำรบนิ (Airside) ณ ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป 16 ม.ีค. 62-

เปน็เวลำ 4 ปี 15 ม.ีค. 66

13 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ จ ำนวน 3 คัน เพื่อใชใ้น 8,946,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ระยะเวลำจำ้ง 4 ปี

กจิกำรของบริษทัฯ ณ ส ำนกังำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป เม.ย. 62-ม.ีค. 66

เปน็เวลำ 4 ปี

14 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ จ ำนวน 2 คัน รับ-สง่พกังำน 3,812,165.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 ก.ค. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

และใชใ้นกจิกำรของบริษทัฯ ณ ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป 15 ส.ค. 62 -

เปน็เวลำ 2 ปี 14 ส.ค. 64



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

15 จัดซ้ือโลร่ำงวัลมนิวิอลเลย์บอล 678,100.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ม.ค. 62 ก.พ. 62 ม.ีค. 62 เม.ย. 62 ม.ิย. 62

ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

16 จัดจำ้งบริกำรท ำควำมสะอำดห้องพกัรับรอง ณ 3,173,040.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.พ. 62 ม.ีค. 62 เม.ย. 62 ม.ิย. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ส ำนกังำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ เปน็เวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป 7 ม.ิย. 62-

6 ม.ิย. 64

17 จัดจำ้งบริกำรงำนดำ้นโภชนำกำรประจ ำสโมสรฯ ณ 1,934,400.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ส ำนกังำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ เปน็เวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป เม.ย. 62-ม.ีค. 64

(เจำ้หนำ้ที่เสร์ิฟ จ ำนวน 3 คน)

18 จัดจำ้งที่ปรึกษำ กำรประเมนิและวเิครำะห์งำนเพื่อทบทวน 20,000,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ส.ค. 61 ก.ย. 61 พ.ย. 61 ก.พ. 62 ม.ิย. 64

โครงสร้ำงต ำแหนง่ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

19 จัดซ้ือของที่ระลกึส ำหนบัพนกังำนผู้ปฏบิตังิำนครบรอบ 9,651,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ีค. 62

35 ป ี25 ป ี15 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

20 จัดซ้ือของที่ระลกึส ำหนบัพนกังำนเกษยีณอำยุ 832,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ม.ิย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 ก.ย. 62

ประจ ำป ี2562 (แผ่นทองค ำ) ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

21 จัดจำ้งที่ปรึกษำทบทวนกระบวนกำร/วธิสีรรหำ 10,000,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ีค. 62

ตำ่งประเทศ เชญิชวนทั่วไป

22 จัดจำ้งบคุคลเพื่อให้กำรพฒันำเจำ้หนำ้ที่ดำ้นกำรให้บริกำร 7,193,664.00 จัดจำ้ง วธิี ต.ค. 61 พ.ย. 61 ม.ค. 62 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

จรำจรทำงอำกำศ เปน็เวลำ 1 ปี ในประเทศ เฉพำะเจำะจง ก.พ. 62-ม.ค. 63



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

23 จำ้งจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 850,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.พ. 62 ม.ีค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 ส.ค. 62

ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

24 จำ้งจัดท ำปฏทินิและบตัรอวยพรปใีหม ่และปฏทินิ 750,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ิย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 พ.ย. 62

ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

25 จัดจำ้งที่ปรึกษำพฒันำประสทิธภิำพกำรสื่อสำรทัง้ภำยในและ 300,000.00 จัดจำ้ง วธิี ม.ีค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 ก.ย. 62

และภำยนอกองค์กร ในประเทศ เฉพำะเจำะจง

26 จัดจำ้งที่ปรึกษำโครงกำรพฒันำมำตรฐำนกำรให้บริกำรเพื่อ 1,570,800.00 จัดจำ้ง วธิี ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ก.ย. 62

ตอบสนองควำมตอ้งกำร และควำมคำดหวังของผู้มสีว่นได้ ในประเทศ เฉพำะเจำะจง

สว่นเสยีที่ส ำคัญ ประจ ำป ี2562

27 จัดซ้ือระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปดิเพิ่มเตมิส ำหรับ 6,040,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ม.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62

เปน็ชุดส ำรองเพื่อเปลี่ยนทดแทนหรือซ่อมบ ำรุง ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

ประกอบดว้ย

1. กลอ้งโทรทศันว์งจรปดิแบบ IP CAMERA BULLET 5M

จ ำนวน 48 ชุด

2. กลอ้งโทรทศันว์งจรปดิแบบ IP CAMERA DOME

จ ำนวน 48 ชุด

3. กลอ้งโทรทศันว์งจรปดิแบบ IP 360 องศำ จ ำนวน 48 ชุด

4. อุปกรณ์ 24/12 Port PoE Switch จ ำนวน 10 ชุด

5. อุปกรณ์ 10 Port PoE Switch จ ำนวน 10 ชุด

28 จัดซ้ือ Notebook Computer จ ำนวน 11 ชุด 550,000.00 จัดซ้ือ วธิคัีดเลอืก ม.ิย. 61 ก.ค. 61 พ.ย. 61 ม.ีค. 62



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

ในประเทศ

29 จัดซ้ือพร้อมตดิตัง้ซอฟทแ์วร์ลขิสทิธิ์ส ำเร็จรูปส ำหรับ 7,818,308.00 จัดซ้ือ วธิี ม.ิย. 61 ก.ค. 61 พ.ย. 61 พ.ค. 62

ปรับปรุงประสทิธภิำพระบบบริหำรจัดกำรงำนตรวจสอบ ในประเทศ เฉพำะเจำะจง

ภำยใน จ ำนวน 1 ระบบ

30 จัดจำ้งบ ำรุงรักษำลฟิต ์ย่ีห้อ Jardine Schindler จ ำนวน 673,000.00 จัดจำ้ง วธิี ก.ค. 61 ส.ค. 61 ต.ค. 61 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

2 เคร่ือง รวมอะไหล ่ณ ที่ท ำกำรบริษทัฯ ทำ่อำกำศยำน ในประเทศ เฉพำะเจำะจง พ.ย. 61-ต.ค. 63

สวุรรณภมู ิเปน็เวลำ 2 ปี

31 จัดจำ้งบ ำรุงรักษำลฟิต ์ย่ีห้อ KONE จ ำนวน 12 เคร่ือง ณ 1,440,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ พ.ย. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 ม.ีค. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

อำคำร 60 ป ีส ำนกังำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ และ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป เม.ย. 62-ม.ีค. 64

ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิเปน็เวลำ 2 ปี

32 จัดจำ้งบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศแบบควบคุมอุณหภมูิ 1,248,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ย. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

และควำมชื้นอัตโนมตั ิ(Precision Air) จ ำนวน 30 เคร่ือง ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ก.พ. 62-ม.ค. 64

ณ ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง และทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ

33 จัดจำ้งบริกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศ งำนสขุำภบิำล 8,247,600.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ส.ค. 61 พ.ย. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ประปำ สขุภณัฑ์ และงำนโยธำ ณ ที่ท ำกำรบริษทัฯ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป เม.ย. 62-ม.ีค. 64

ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิเปน็เวลำ 2 ปี



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

34 จัดจำ้งบริกำรซ่อมบ ำรุงระบบบ ำบดัน้ ำเสยี งำนประปำและ 5,486,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ส.ค. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ก.พ. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

งำนโยธำ ณ ที่ท ำกำรบริษทัฯ ส ำนกังำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ม.ีค. 62-ก.พ. 64

เปน็เวลำ 2 ปี

35 จัดจำ้งทำสร้ัีวภำยใน-ภำยนอกบริษทัฯ ส ำนกังำนใหญ่ 1,164,736.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ิย. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 ธ.ค. 61 ก.พ. 62

ทุง่มหำเมฆ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

36 จัดจำ้งท ำระบบกนัซึมหลงัคำเมทลัชที ชั้น 9-10 อำคำร 2,742,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ก.ย. 61 พ.ย. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62

60 ป ีส ำนกังำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

37 จัดจำ้งปรับปรุงทำงเดนิทำงเขำ้บริษทัดำ้นประตนูำงลิ้นจี่ 1,410,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ย. 61 พ.ย. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 พ.ค. 62

และทำงเดนิดำ้นบอ่บวัหนำ้อำคำรอ ำนวยกำร ส ำนกังำนใหญ่ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

ทุง่มหำเมฆ

38 จัดจำ้งบริกำรท ำควำมสะอำด ณ ที่ท ำกำรบริษทัฯ 4,936,800.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 ม.ีค. 62 ระยเวลำจำ้ง 2 ปี

ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง เปน็เวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป เม.ย. 62-ม.ีค. 64

39 จัดจำ้งบริกำรท ำควำมสะอำดกระจก ณ ที่ท ำกำรบริษทัฯ 612,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 พ.ย. 61 ระยเวลำจำ้ง 1 ปี

ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง เปน็เวลำ 1 ป ี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ธ.ค. 61-พ.ย. 62

40 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบ Air Handing Unit จ ำนวน 1,650,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ พ.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 ม.ค. 62 พ.ค. 62

4 ชุด ตดิตัง้ ณ อำคำรศนูย์ปฏบิตักิำร ประกอบดว้ย ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

1. ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 385,000 BTU/HR จ ำนวน 3 ชุด

2. ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 420,000 BTU/HR จ ำนวน 1 ชุด



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

41 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบ Package water cool 20,000,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ เม.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ธ.ค. 61 ก.ย. 62

จ ำนวน 25 ชุด ตดิตัง้ ณ ห้อง AHU ชั้น 1-8 อำคำร ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

อ ำนวยกำร ทุง่มหำเมฆ ประกอบดว้ย

1. ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 320,000 BTU/HR จ ำนวน 8 ชุด

2. ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 360,000 BTU/HR จ ำนวน 4 ชุด

3. ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 480,000 BTU/HR จ ำนวน 11 ชุด

4. ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 600,000 BTU/HR จ ำนวน 2 ชุด

42 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกสว่น (Split Type Unit) 1,631,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ต.ค. 61 ธ.ค. 61 ม.ีค. 62 ม.ิย. 62

จ ำนวน 19 ชุด ตดิตัง้ ณ ชั้น ๑ อำคำรงำมดพูล ีทุง่มหำเมฆ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

อำคำรสถำนเีรดำร์ อำคำรหอบงัคับกำรบนิดอนเมอืง(เดมิ)

ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง ประกอบดว้ย

1. ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 18,000 BTU/HR จ ำนวน 3 ชุด

2. ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 25,000 BTU/HR จ ำนวน 3 ชุด

3. ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 36,000 BTU/HR จ ำนวน 3 ชุด

4. ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 38,000 BTU/HR จ ำนวน 9 ชุด

5. ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 48,000 BTU/HR จ ำนวน 1 ชุด

43 จัดซ้ือพร้อมตดิตัง้ระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้(Fire Alarm) 1,700,000.00 จัดซ้ือ วธิคัีดเลอืก พ.ย. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 เม.ย. 62 ส.ค. 62



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

จ ำนวน 1 ระบบ ณ อำคำรมหำเมฆ ส ำนกังำนใหญ่ ในประเทศ

ทุง่มหำเมฆ

44 จัดซ้ือพร้อมตดิตัง้ระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้(Fire Alarm) 21,468,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ พ.ค. 61 ก.ย. 61 พ.ย. 61 ม.ค. 62 ส.ค. 62

จ ำนวน 5 ชุด และระบบดบัเพลงิอัตโนมตั ิNOVEC1230/CO2 ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

จ ำนวน 9 ชุด ทดแทนของเดมิ ณ อำคำร ATC Complex 

อำคำรเรดำร์ PSR SSR SMR และอำคำรเคร่ืองสง่ TX 

ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ

45 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบควบคุมอุณหภมูแิละควำมชื้น 4,568,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ส.ค. 61 ต.ค. 61 ธ.ค. 61 ก.พ. 62 ม.ิย. 62

อัตโนมตั ิจ ำนวน 3 รำยกำร ตดิตัง้ ณ ห้องอุปกรณ์สื่อสำร ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

ชั้น 1 อำคำรดำวเทยีม ทุง่มหำเมฆ ห้องอุปกรณ์ Upgrade

และห้อง Processing กองวศิวกรรมตดิตำมอำกำศยำน

อำคำรหอบงัคับกำรบนิดอนเมอืง

1. ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 230,000 BTU/HR จ ำนวน 2 ชุด

2. ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 200,000 BTU/HR จ ำนวน 1 ชุด

3. ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 100,000 BTU/HR จ ำนวน 1 ชุด

46 จัดซ้ือลฟิตโ์ดยสำรแบบขบัเคลื่อนดว้ยมอเตอร์ไฟฟำ้ 4,400,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ พ.ค. 61 ก.ค. 61 ก.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ิย. 62

จ ำนวน 2 ชุด ตดิตัง้ ณ หอบงัคับกำรบนิกระบี่ และ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

หอบงัคับกำรบนิร้อยเอ็ด



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

47 จัดจำ้งบ ำรุงรักษำระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้ณ ทุง่มหำเมฆ 1,200,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ พ.ย. 61 ก.พ. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ดอนเมอืง สวุรรณภมู ิเปน็เวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ม.ิย. 62-พ.ค. 64

48 จัดจำ้งบ ำรุงรักษำระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้ย่ีห้อ Siemens 810,000.00 จัดจำ้ง วธิคัีดเลอืก พ.ค. 61 ก.ค. 61 ก.ย. 61 ต.ค. 61 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

แบบระบตุ ำแหนง่ ณ ที่ท ำกำร ทุง่มหำเมฆ เปน็เวลำ 2 ปี ในประเทศ พ.ย. 61-ต.ค. 63

49 จัดจำ้งบ ำรุงรักษำ Preventive maintenance) ระบบ EMMC 600,000.00 จัดจำ้ง วธิี ธ.ค. 61 ก.พ. 62 เม.ย. 62 ส.ค. 62

ณ ศนูย์ควบคุมกำรบนิภมูภิำค 4 ศนูย์ และสว่นเชื่อมตอ่ ในประเทศ เฉพำะเจำะจง

หอบงัคับกำรบนิลกูขำ่ย 6 แห่ง 

50 จัดจำ้งซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจำ่ยกระแสไฟฟำ้ตอ่เนื่องอัตโนมตัิ 798,600.00 จัดจำ้ง วธิี ก.ค. 61 ส.ค. 61 ต.ค. 61 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

(UPS) ย่ีห้อ RITTAL ขนำด 120 KVA จ ำนวน 2 ชุด ณ ในประเทศ เฉพำะเจำะจง พ.ย. 61-ต.ค. 62

ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง เปน็เวลำ 1 ปี

51 จัดจำ้งซ่อมบ ำรุงระบบวดิโิอวอลล ์ณ ห้อง ATM-NMC ชั้น 3 800,000.00 จัดจำ้ง วธิี ม.ิย. 61 ก.ค. 61 ก.ย. 61 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

อำคำร 60 ป ีเปน็เวลำ 1 ปี ในประเทศ เฉพำะเจำะจง ต.ค. 61-ก.ย. 62

52 จัดจำ้งบ ำรุงรักษำรำยปตีูส้ำขำโทรศพัท ์ย่ีห้อ Ericsson-LG 6,434,400.00 จัดจำ้ง วธิี พ.ค. 61 ก.ค. 61 ก.ย. 61 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

รุ่น IPECS-CM ตดิตัง้ใชง้ำน ณ ส ำนกังำนใหญ่ทุง่มหำเมฆ ในประเทศ เฉพำะเจำะจง ต.ค. 61-ก.ย. 62

หอบงัคับกำรบนิสวุรรณภมู ิดอนเมอืง ฝ่ำยบนิทดสอบ  

ศนูย์ควบคุมกำรบนิพษิณุโลก อุดรธำน ีอุบลรำชธำนี

ศนูย์ปฏบิตักิำรวศิวกรรมจรำจรทำงอำกำศนครรำชสมีำ

ศนูย์ควบคุมกำรบนิหำดใหญ่ และศนูย์ควบคุมกำรบนิภเูกต็



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

53 จัดจำ้งซ่อมบ ำรุงรักษำรำยป ีPABX ระบบโทรศพัท ์Alcatel 1,020,000.00 จัดจำ้ง วธิี พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

ตดิตัง้ใชง้ำนที่ชั้น 4 อำคำรศนูย์ควบคุมจรำจรทำงอำกำศ ในประเทศ เฉพำะเจำะจง ก.พ. 62-ม.ค. 63

เขตประชดิสนำมบนิกรุงเทพ เปน็เวลำ 1 ปี

54 จัดจำ้งซ่อมบ ำรุงรักษำเคร่ืองยนตก์ ำเนดิไฟฟำ้ส ำรองและ 1,300,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ิย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ธ.ค. 61 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

อุปกรณ์ประกอบระบบอัตโนมตั ิจ ำนวน 20 ชุด ณ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ม.ค. 62-ธ.ค. 62

ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง และทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ

เปน็เวลำ 1 ปี

55 จัดซ้ือพร้อมตดิตัง้ระบบ Electrical Monitor Management 162,950,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ พ.ค. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ต.ค. 61 ก.ย. 64

Center (EMMC) ณ ส ำนกังำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ

หอบงัคับกำรบนิภมูภิำค สถำนเีคร่ืองชว่ยกำรเดนิอำกำศ

และสถำนเีรดำร์

56 จัดจำ้งซ่อมบ ำรุงรักษำเคร่ือง UPS จ ำนวน 16 ชุด ณ 3,700,000.00 จัดจำ้ง วธิี เม.ย. 61 ก.ค. 61 ก.ย. 61 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

ส ำนกังำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ และทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ ในประเทศ เฉพำะเจำะจง ต.ค. 61-ก.ย. 62

เปน็เวลำ 1 ปี

 

57 จัดจำ้งซ่อมบ ำรุง/บ ำรุงรักษำเคร่ือง UPS/STS/PDU 4,976,000.00 จัดจำ้ง วธิี พ.ค. 61 ก.ค. 61 ก.ย. 61 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

ย่ีห้อ EATON พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ ส ำนกังำนใหญ่ ในประเทศ เฉพำะเจำะจง ต.ค. 61-ก.ย. 62

ทุง่มหำเมฆ ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง ทำ่อำกำศยำน

สวุรรณภมู ิและศนูย์ควบคุมกำรบนิภมูภิำค เปน็เวลำ 1 ปี

58 จัดจำ้ง Out Source บริกำรซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟำ้และ 5,400,000.00 จัดจำ้ง วธิี ธ.ค. 61 ม.ค. 62 เม.ย. 62 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

อุปกรณ์งำนโทรศพัท ์ณ ส ำนกังำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ ในประเทศ เฉพำะเจำะจง พ.ค. 62-เม.ย. 63

สวุรรณภมู ิและดอนเมอืง เปน็เวลำ 1 ปี

59 จัดซ้ือพร้อมตดิตัง้ระบบตรวจวัดค่ำกำรใชพ้ลงังำนไฟฟำ้ 10,406,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ พ.ค. 61 ก.ค. 61 ก.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ิย. 62

และบริหำรจัดกำรกำรใชพ้ลงังำนภำยในอำคำร Building ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

Energy Management : BEM) ณ ส ำนกังำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ

60 จัดซ้ือพร้อมตดิตัง้เคร่ืองจำ่ยกระแสไฟฟำ้ตอ่เนื่องอัตโนมตั ิ 50,500,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ พ.ค. 61 ก.ค. 61 ก.ย. 61 ม.ค. 62 ม.ิย. 63

(UPS) และอุปกรณ์ STATISTIC TRANSFER SWITCH (STS) ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

ประกอบดว้ย

1. เคร่ืองจำ่ยกระแสไฟฟำ้ตอ่เนื่องอัตโนมตั ิ(UPS) 

จ ำนวน 9 รำยกำร รวม 67 ชุด

1.1 ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 200 KVA จ ำนวน 4 ชุด

1.2 ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 120 KVA จ ำนวน 2 ชุด

1.3 ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 100 KVA จ ำนวน 2 ชุด

1.4 ขนำดไมน่อ้ยกวำ่  60 KVA จ ำนวน 8 ชุด

1.5 ขนำดไมน่อ้ยกวำ่  40  KVA จ ำนวน 4 ชุด

1.6 ขนำดไมน่อ้ยกวำ่  30 KVA จ ำนวน 6 ชุด

1.7 ขนำดไมน่อ้ยกวำ่  10 KVA จ ำนวน 13 ชุด

1.8 ขนำดไมน่อ้ยกวำ่   5 KVA จ ำนวน 24 ชุด

1.9 ขนำดไมน่อ้ยกวำ่   3 KVA จ ำนวน 4 ชุด

2. อุปกรณ์ STATISTIC TRANSFER SWITCH (STS)



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

 ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 300 แอมป ์จ ำนวน 2 ชุด

61 จัดซ้ือ Battery ส ำหรับเคร่ือง UPS 9 Ah/12 v 3,588,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ พ.ค. 61 ก.ค. 61 ต.ค. 61 ธ.ค. 61 ม.ิย. 62

จ ำนวน 4,192 ลกู ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

62 จัดจำ้งกอ่สร้ำงอำคำรเคร่ืองยนตก์ ำเนดิไฟฟำ้ส ำรองส ำหรับ 2,040,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ค. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.ย. 62 ม.ีค. 63

สถำนเีคร่ืองชว่ยกำรเดนิอำกำศ Frangible of Glide Slope ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

ของสนำมบนิตรัง

63 จัดจำ้งปรับปรุงอำคำรเคร่ืองยนตก์ ำเนดิไฟฟำ้ส ำรองส ำหรับ 1,294,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ค. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.ย. 62 ม.ีค. 63

สถำนเีคร่ืองชว่ยกำรเดนิอำกำศ Frangible of Glide Slope ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

ของสนำมบนินครศรีธรรมรำช

64 จัดจำ้งกอ่สร้ำงอำคำรเคร่ืองยนตก์ ำเนดิไฟฟำ้ส ำรองส ำหรับ 8,691,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ค. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.ย. 62 ม.ีค. 63

สถำนเีคร่ืองชว่ยกำรเดนิอำกำศ Frangible of Glide Slope ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

ของสนำมบนินรำธวิำส

65 จัดซ้ือพร้อมตดิตัง้เคร่ืองยนตก์ ำเนดิไฟฟำ้ส ำรองส ำหรับ 19,280,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ธ.ค. 61 ก.พ. 62 ม.ีค. 62 ธ.ค. 62 ก.ค. 63

สถำนเีคร่ืองชว่ยกำรเดนิอำกำศ Frangible of Glide Slope ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

จ ำนวน 9 ชุด ณ สนำมบนิเชยีงรำย  อุบลรำชธำนี

อุดรธำน ีพษิณุโลก นครศรีธรรมรำช ระนอง นรำธวิำส

ชุมพร และ ตรัง



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

66 จัดจำ้งกอ่สร้ำงอำคำรส ำหรับตดิตัง้ระบบเคร่ืองก ำเนดิไฟฟำ้ 4,770,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ก.ค. 62 ม.ค. 63

ส ำรอง (Diesel Generator:GEN) ณ หอบงัคับกำรบนิแพร่ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

67 จัดจำ้งกอ่สร้ำงอำคำรส ำหรับตดิตัง้ระบบเคร่ืองก ำเนดิไฟฟำ้ 6,390,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ก.ค. 62 ม.ค. 63

ส ำรอง (Diesel Generator:GEN) ณ หอบงัคับกำรบนิ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

บรีุรัมย์

68 จัดจำ้งกอ่สร้ำงอำคำรส ำหรับตดิตัง้ระบบเคร่ืองก ำเนดิไฟฟำ้ 5,400,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ก.ค. 62 ม.ค. 63

ส ำรอง (Diesel Generator:GEN) ณ หอบงัคับกำรบนิ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

ระนอง

69 จัดซ้ือพร้อมตดิตัง้เคร่ืองก ำเนดิไฟฟำ้ส ำรอง (Diesel 5,400,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ก.ย. 62 ม.ีค. 63

Generator:GEN) จ ำนวน 3 ชุด ณ หอบงัคับกำรบนิแพร่ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

บรีุรัมย์ และระนอง

70 จัดจำ้งปรับปรุงอำคำรเคร่ืองยนตก์ ำเนดิไฟฟำ้ส ำรองส ำหรับ 000-0441 1,091,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 ก.ย. 62 ม.ีค. 63

สถำนเีคร่ืองชว่ยกำรเดนิอำกำศ Frangible of Glide Slope ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

ของสนำมบนิชุมพร

71 จัดจำ้งออกแบบอำคำรส ำนกังำนแห่งใหม ่AEROTHAI งบผูกพนัป ี2561 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ิย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ก.ค. 62 ม.ค. 63

COMPLEX ณ ส ำนกังำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ 18,450,000.00 ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

72 จัดซ้ืออะไหลส่ ำรองส ำหรับสถำนเีคร่ืองชว่ยกำรเดนิอำกำศ 18,000,000.00 จัดซ้ือ วธิี เม.ย. 61 ต.ค. 61 ธ.ค. 61 ส.ค. 62

Localizer/Glide Slope/DVOR/DME ทั่วประเทศ ในประเทศ เฉพำะเจำะจง



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

73 จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมอืวัด DME/Plus Analyzer & Option 8,810,000.00 จัดซ้ือ วธิี ต.ค. 61 ธ.ค. 61 ม.ีค. 62 ก.ค. 62

จ ำนวน 2 ชุด ในประเทศ เฉพำะเจำะจง

74 จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมอืวัด Signal Generator & Option 3,480,000.00 จัดซ้ือ วธิี ต.ค. 61 ธ.ค. 61 ม.ีค. 62 ก.ค. 62

จ ำนวน 2 ชุด ในประเทศ เฉพำะเจำะจง

75 จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมอืวัด Wideband Power Sensor 1,030,000.00 จัดซ้ือ วธิี ต.ค. 61 ธ.ค. 61 ม.ีค. 62 ก.ค. 62

& Option จ ำนวน 2 ชุด ในประเทศ เฉพำะเจำะจง

76 จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมอืวัด 2 รำยกำร ประกอบดว้ย 2,430,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ต.ค. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ก.ค. 62

1. Handheld Oscilloscope 2 CH 500MHz & Option ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

   จ ำนวน 2 ชุด

2.. Handheld Oscilloscope 4 CH 500MHz & Option 

   จ ำนวน 2 ชุด

77 จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมอืวัด Digital Oscilloscope 500MHz 2,030,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ต.ค. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ก.ค. 62

4 CH & Option จ ำนวน 1 ชุด ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

78 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบตัง้โตะ๊พร้อมลขิสทิธิ์ระบบ 630,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ม.ค. 62 ก.พ. 62 ม.ีค. 62 เม.ย. 62 ม.ิย. 62

ปฏบิตักิำร จ ำนวน 21 ชุด ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

79 จัดซ้ือสำย Coaxial และ Connector เปน็อะไหลส่ ำรอง 2,000,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ พ.ค. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ม.ค. 62 ม.ิย. 62

ส ำหรับเคร่ืองชว่ยกำรเดนิอำกำศทั่วประเทศ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

80 จัดซ้ืออะไหลเ่รดำร์ ย่ีห้อ Leonardo จ ำนวน 9 รำยกำร 10,760,000.00 จัดซ้ือ วธิี ก.ย. 61 ต.ค. 61 ธ.ค. 61 ก.ย. 62

ใชง้ำนที่พษิณุโลก ตำ่งประเทศ เฉพำะเจำะจง

81 จัดจำ้งที่ปรึกษำตดิตำมตรวจสอบสภำพแวดลอ้ม ณ 325,000.00 จัดจำ้ง วธิี ก.ย. 61 ต.ค. 61 ธ.ค. 61 ธ.ค. 62

ทำ่อำกำศยำนแมฮ่่องสอน ในประเทศ เฉพำะเจำะจง

82 จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมอืวัด 2 รำยกำร ประกอบดว้ย 728,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ส.ค. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ม.ีค. 62

1. เคร่ืองมอืวัดสญัญำณไฟฟำ้ (Oscilloscope) ณ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิจ ำนวน 1 ชุด

2. อุปกรณ์เคร่ืองมอืวัดควำมถี่สญัญำณไฟฟำ้

(Frequency Counter) ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิจ ำนวน 1 ชุด

83 จัดซ้ืออุปกรณ์ระบบวทิยุสื่อสำร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 21,900,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ม.ค. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ต.ค. 61 เม.ย. 62

จ ำนวน 4 รำยกำร ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

1. เคร่ืองรับ-สง่วทิยุระบบ VHF จ ำนวน 30 ชุด

2. เคร่ืองสง่วทิยุ UHF จ ำนวน 16 ชุด

3. เคร่ืองรับวทิยุ UHF จ ำนวน 16 ชุด

4. อุปกรณ์ Remote Control ส ำหรับอุปกรณ์วทิยุ 

จ ำนวน 9 ชุด

84 จัดซ้ืออุปกรณ์ควบคุมและบริหำรจัดกำรระบบ  1,350,000.00 จัดซ้ือ วธิคัีดเลอืก ก.พ. 61 ก.ค. 61 ต.ค. 61 ก.พ. 62

(Management) จ ำนวน 9 ชุด ในประเทศ



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

85 จัดซ้ืออุปกรณ์สำยอำกำศ จ ำนวน 2 รำยกำร 1,560,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ม.ค. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ต.ค. 61 เม.ย. 62

1. Antenna VHF (Ground Plane) จ ำนวน 30 ตน้ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

2 Antenna UHF (Discone) จ ำนวน 16 ตน้

86 จัดซ้ืออุปกรณ์ส ำหรับตดิตัง้ระบบสำยอำกำศ จ ำนวน 845,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ม.ค. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ต.ค. 61 ก.พ. 62

2 รำยกำร ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

1. Transmission Line RG 214/U จ ำนวน 2,300 เมตร

2. Connector N-Type Male for RG 214/U จ ำนวน 100 ตวั

87 จัดซ้ืออุปกรณ์ระบบไฟฟำ้ส ำรอง จ ำนวน 3 รำยกำร 3,990,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ม.ค. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ต.ค. 61 เม.ย. 62

1. Battery Charger ขนำด 24 V 50 A จ ำนวน 19 ชุด ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

2. DC/AC Inverter ขนำด 24 Vdc 1500 W จ ำนวน 19 ชุด

3. Automatic Transfer Switch ขนำด 230 V 3000 VA

จ ำนวน 19 ชุด

88 จัดซ้ือ Rack and Accessories จ ำนวน 19 ชุด 760,000.00 จัดซ้ือ วธิคัีดเลอืก ก.พ. 61 ก.ค. 61 ต.ค. 61 ก.พ. 62

ในประเทศ

89 จัดซ้ือ License Firewall ย่ีห้อ  Fortigate รุ่น 310B 662,500.00 จัดซ้ือ วธิคัีดเลอืก พ.ค. 61 ก.ค. 61 ก.ย. 61 ต.ค. 61

จ ำนวน 4 ชุด รุ่น 200D จ ำนวน 2 ชุด ในประเทศ

90 จัดซ้ืออุปกรณ์ระบบส ำรองกรณีฉกุเฉนิระบบขอ้มลู 39,000,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ส.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 เม.ย. 62 ส.ค. 62

กำรบนิ ณ ศนูย์ควบคุมกำรบนิพษิณุโลก จ ำนวน 1 ระบบ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

91 จัดซ้ืออุปกรณ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 16,004,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ก.ย. 61 พ.ย. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบตัง้โตะ๊ จ ำนวน 302 เคร่ือง ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

2. เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบพกพำ จ ำนวน 5 ชุด

3. เคร่ืองพมิพข์ำว-ด ำ จ ำนวน 123 เคร่ือง

4. เคร่ืองพมิพแ์บบ Multifunction จ ำนวน 146 เคร่ือง

92 จัดซ้ืออุปกรณ์ iPad MAC จ ำนวน 2 รำยกำร 960,000.00 จัดซ้ือ วธิี ก.ค. 61 ก.ย. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61

1. iPad จ ำนวน 30 ชุด ในประเทศ เฉพำะเจำะจง

2. iPad Mini จ ำนวน 3 ชุด

93 จัดจำ้งซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำระบบจดหมำยอเิลก็ทรอนกิส์ 3,000,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ พ.ค. 62 ม.ิย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

(Email) เปน็เวลำ 1 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ก.ย. 62-ส.ค. 63

94 จัดจำ้งบ ำรุงรักษำโปรแกรม Novell Open Enterprise Service 1,800,000.00 จัดจำ้ง วธิี ก.ย. 61 ต.ค. 61 ก.พ. 62 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

(OES) เปน็เวลำ 1 ปี ในประเทศ เฉพำะเจำะจง ม.ีค. 62-ก.พ. 63

95 จัดจำ้งบ ำรุงรักษำระบบบริหำรกำรยืนยันตวัตน (IDM) 1,900,000.00 จัดจำ้ง วธิี ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

ในประเทศ เฉพำะเจำะจง ต.ค. 61-ก.ย. 62

96 จัดจำ้งบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 9,200,000.00 จัดจำ้ง วธิี ส.ค. 61 ก.ย. 61 ต.ค. 61 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

สนบัสนนุกำรปฏบิตักิำรดำ้นอ ำนวยกำร ในประเทศ เฉพำะเจำะจง พ.ย. 61-ต.ค. 62

97 จัดจำ้งที่ปรึกษำตรวจสอบและประเมนิประสทิธภิำพกำร 5,450,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ก.ย. 61 ต.ค. 61 ม.ค. 62 ก.ย. 62

รักษำควำมมั่นคงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

และกำรสื่อสำรตำมมำตรฐำน ISO/IEC 27001



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

98 เชำ่บริกำร Cloud Service จ ำนวน 10 เคร่ือง 1,000,000.00 จัดซ้ือ วธิี ก.ย. 61 ต.ค. 61 ธ.ค. 61 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

ในประเทศ เฉพำะเจำะจง ม.ค. 62-ธ.ค. 62

99 จัดจำ้งพฒันำระบบบริกำรขอ้มลูขำ่วสำรผู้ใชบ้ริกำร 1,000,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.พ. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ต.ค. 61 ก.ย. 62

ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

100 จำ้งพฒันำระบบบริหำรเหตกุำรณ์และขอ้มลูกำรรักษำ 19,960,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ก.ย. 61 ต.ค. 61 ม.ค. 62 ก.ย. 62

ควำมมั่นคงปลอดภยั (Security Informtion and Event ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

Management : SIEM)

101 จัดซ้ือลขิสทิธิ์ซอฟตแ์วร์ IntelliJ จ ำนวน 3 สทิธิ์ 66,000.00 จัดซ้ือ วธิี ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61

ตำ่งประเทศ เฉพำะเจำะจง

102 จัดซ้ือลขิสทิธิ์ซอฟตแ์วร์ NTFS for Mac 15 จ ำนวน 16 สทิธิ์ 14,000.00 จัดซ้ือ วธิี ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61

ตำ่งประเทศ เฉพำะเจำะจง

103 จำ้งบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมโปรแกรมส ำเร็จรูป SAP 7,480,000.00 จัดจำ้ง วธิี ก.ย. 61 ต.ค. 61 ธ.ค. 61 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

เปน็เวลำ 1 ปี ในประเทศ เฉพำะเจำะจง ม.ค. 62-ธ.ค. 62

104 จัดซ้ือลขิสทิธิ์ซอฟตแ์วร์ JRebel จ ำนวน 10 Licenses 210,000.00 จัดซ้ือ วธิี ม.ค. 62 ก.พ. 62 ม.ีค. 62 ม.ีค. 62

ตำ่งประเทศ เฉพำะเจำะจง

105 จัดซ้ือพร้อมตดิตัง้ระบบ Firewall Gateway พร้อม 90,000,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ เม.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ธ.ค. 61 พ.ย. 62

Spare Part ส ำหรับงำน ICT จ ำนวน 1 ระบบ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

106 จัดซ้ือพร้อมตดิตัง้ระบบ System Monitor and Control 30,000,000.00 จัดซ้ือ วธิี เม.ย. 61 ก.ค. 61 ธ.ค. 61 พ.ย. 62

ณ ส ำนกังำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ จ ำนวน 1 ระบบ ในประเทศ เฉพำะเจำะจง

107 เชำ่วงจร ATN ระหวำ่งประเทศ 4 วงจร 1,723,140.00 เชำ่ วธิี ม.ิย. 61 ก.ค. 61 ก.ย. 61 ระยะเวลำเชำ่ 1 ปี

กรุงเทพ-บอมเบย์ กรุงเทพ-โรม กรุงเทพ-สงิคโปร์ ในประเทศ เฉพำะเจำะจง ต.ค. 61-ก.ย. 62

กรุงเทพ-ฮอ่งกง (DDN Speed 64 Kbps)

108 เชำ่วงจร ATS-DSC  ระหวำ่งกรุงเทพ-มำเลย์เซีย 1,200,000.00 เชำ่ วธิี ต.ค. 61 พ.ย. 61 ม.ค. 62 ระยะเวลำเชำ่ 1 ปี

เปน็เวลำ 1 ป ี(DDN 2 Mbps) ในประเทศ เฉพำะเจำะจง ก.พ. 62-ม.ค. 63

109 เชำ่วงจรสื่อสำร MPLS A เปน็เวลำ 1 ปี 14,400,000.00 เชำ่ วธิี ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ระยะเวลำเชำ่ 1 ปี

ในประเทศ เฉพำะเจำะจง เม.ย. 62-ม.ีค. 63

110 เชำ่วงจรสื่อสำร MPLS B เปน็เวลำ 1 ปี 14,400,000.00 เชำ่ วธิี ส.ค. 61 ก.ย. 61 พ.ย. 61 ระยะเวลำเชำ่ 1 ปี

ในประเทศ เฉพำะเจำะจง ธ.ค. 61-พ.ย. 62

111 เชำ่วงจร MPLS VPN ระหวำ่งทุง่มหำเมฆกบัศนูย์ควบคุม 9,840,000.00 เชำ่ วธิี ม.ิย. 61 ก.ค. 61 ก.ย. 61 ระยะเวลำเชำ่ 1 ปี

กำรบนิและหอบงัคับกำรบนิภมูภิำค สวุรรณภมู ิดอนเมอืง ในประเทศ เฉพำะเจำะจง ต.ค. 61-ก.ย. 62

และฝ่ำยบนิทดสอบ เปน็เวลำ 1 ปี

112 เชำ่ Internet VPN ทุง่มหำเมฆ สวุรรณภมู ิดอนเมอืง 3,300,000.00 เชำ่ วธิี ม.ิย. 61 ก.ค. 61 ก.ย. 61 ระยะเวลำเชำ่ 1 ปี

ศนูย์ควบคุมกำรบนิ/หอบงัคับกำรบนิภมูภิำค เปน็เวลำ 1 ปี ในประเทศ เฉพำะเจำะจง ต.ค. 61-ก.ย. 62



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

113 เชำ่ Internet A ทุง่มหำเมฆ เปน็เวลำ 1 ปี 1,100,000.00 เชำ่ วธิี ม.ิย. 61 ก.ค. 61 ก.ย. 61 ระยะเวลำเชำ่ 1 ปี

ในประเทศ เฉพำะเจำะจง ต.ค. 61-ก.ย. 62

114 เชำ่ Internet B ทุง่มหำเมฆ เปน็เวลำ 1 ปี 1,100,000.00 เชำ่ วธิี ม.ิย. 61 ก.ค. 61 ก.ย. 61 ระยะเวลำเชำ่ 1 ปี

ในประเทศ เฉพำะเจำะจง ต.ค. 61-ก.ย. 62

115 เชำ่ Internet Working Space ทุง่มหำเมฆ เปน็เวลำ 1 ปี 1,000,000.00 เชำ่ วธิี พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ก.พ. 62 ระยะเวลำเชำ่ 1 ปี

ในประเทศ เฉพำะเจำะจง ม.ีค. 62-ก.พ. 63

116 จัดซ้ือระบบเทคโนโลยีบริหำรจัดกำรขอ้มลูเพื่อรองรับ 11,000,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ก.พ. 62

ขอ้มลูขนำดใหญ่ จ ำนวน 1 ระบบ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

117 จัดซ้ือพร้อมตดิตัง้อุปกรณ์ระบบเคร่ืองชว่ยกำรเดนิอำกำศ 156,000,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ส.ค. 61 ก.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ีค. 62 พ.ย. 64

DVOR/DME จ ำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ

118 จัดซ้ือพร้อมตดิตัง้อุปกรณ์ DVOR/DME จ ำนวน 4 ชุด 112,000,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ส.ค. 61 พ.ย. 61 ม.ีค. 62 พ.ค. 63

ณ ทำ่อำกำศยำนอุบลรำชธำน ีเชยีงรำย แมฮ่่องสอน และ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

สถำนเีคร่ืองชว่ยกำรเดนิอำกำศระยอง

119 จัดซ้ือพร้อมตดิตัง้ระบบบนัทกึเสยีงแบบดจิทิลั (Digital 2,000,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ พ.ค. 61 ส.ค. 61 ม.ีค. 62 พ.ค. 62 ส.ค. 62

Voice Recording and Replay System) จ ำนวน 1 ระบบ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

ณ หอบงัคับกำรบนิเบตง

120 จัดซ้ืออุปกรณ์ REMOTE CONTROL AND MONITORING 740,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ส.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ก.ค. 62

SYSTEM จ ำนวน 1 ระบบ และอุปกรณ์ระบบ C-ATIS ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

จ ำนวน 1 ระบบ

121 จัดซ้ืออุปกรณ์ระบบวัดทศิทำงและควำมเร็วลม พร้อม 1,100,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ส.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ก.ค. 62

อุปกรณ์แสดงผล จ ำนวน 1 ระบบ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

122 จัดซ้ืออุปกรณ์ระบบไฟฟำ้ส ำรอง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1,770,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ส.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ส.ค. 62

จ ำนวน 1 ระบบ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

123 จัดซ้ืออุปกรณ์ระบบวทิยุสื่อสำร จ ำนวน 2 รำยกำร 14,840,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ส.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ส.ค. 62

1. อุปกรณ์ระบบวทิยุสื่อสำร จ ำนวน 1 ระบบ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

2. อุปกรณ์ระบบสำยอำกำศ จ ำนวน 1 ระบบ

124 จัดซ้ือพร้อมตดิตัง้ Fiber Optic Cable จ ำนวน 1 ระบบ 1,900,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ส.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ส.ค. 62

ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

125 จัดซ้ือพร้อมตดิตัง้ขำ่ย Microwave Link จ ำนวน 1 ระบบ 3,000,000.00 จัดซ้ือ วธิี ก.ค. 61 ส.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ส.ค. 62

ในประเทศ เฉพำะเจำะจง

126 จัดหำพร้อมตดิตัง้ขำ่ยสื่อสำรดำวเทยีม จ ำนวน 1 ระบบ 5,000,000.00 จัดซ้ือ วธิี ก.ค. 61 ส.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ส.ค. 62

ในประเทศ เฉพำะเจำะจง

127 จัดซ้ือระบบสื่อสำร IP Cloud จ ำนวน 1 ระบบ 4,000,000.00 จัดซ้ือ วธิคัีดเลอืก ก.ค. 61 ส.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ส.ค. 62

ในประเทศ

128 จัดซ้ือระบบสื่อสำร Backbone Multiplexer จ ำนวน 1 ระบบ 6,000,000.00 จัดซ้ือ วธิี ก.ค. 61 ส.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ส.ค. 62

ในประเทศ เฉพำะเจำะจง



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

129 จัดจำ้งท ำคอนโซลปฏบิตังิำนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1,590,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ส.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ส.ค. 62

กำรตดิตัง้ จ ำนวน 1 ระบบ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

130 จัดซ้ือพร้อมตดิตัง้อุปกรณ์ระบบตดิตำมอำกำศยำน 209,800,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ธ.ค. 61 ก.พ. 62 พ.ค. 62 ส.ค. 62 ก.พ. 64

ภำคพื้นดนิแบบ Multilateration (MLAT) และอุปกรณ์ระบบ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

เคร่ือขำ่ยสื่อสำร ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ

131 จัดซ้ืออุปกรณ์ระบบ POWER SUPPLY BACKUP พร้อม 5,530,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ก.ย. 61 ก.พ. 62 ม.ีค. 62 ส.ค. 62

อุปกรณ์ประกอบ จ ำนวน 19 ระบบ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

132 จัดซ้ือพร้อมตดิตัง้อุปกรณ์ VOICE COMMUNICATION 8,160,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ม.ิย. 61 ส.ค. 61 ม.่ค. 62 ม.ีค. 62 ส.ค. 62

CONTROL SYSTEM (VCCS) จ ำนวน 1 ระบบ ณ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

ทำ่อำกำศยำนเบตง

133 จัดซ้ือพร้อมตดิตัง้อุปกรณ์เคร่ืองชว่ยกำรเดนิอำกำศ 33,200,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ม.ค. 61 ส.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ส.ค. 62

DVOR/DME จ ำนวน 1 ระบบ ณ ทำ่อำกำศยำนเบตง ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

134 จัดซ้ือและตดิตัง้ระบบแสดงผลขอ้มลูกำรให้บริกำร 6,562,989.45 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ เม.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ต.ค. 61 ม.ค. 62

ควบคุมจรำจรทำงอำกำศ ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

135 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน เพื่อใชใ้นกจิกำร 1,236,480.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ของบริษทั ประจ ำหอบงัคับกำรบนิชุมพร เปน็เวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ก.พ. 62-ม.ค. 64

136 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน เพื่อใชใ้นกจิกำร 1,298,507.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ เม.ย. 62 พ.ค. 62 ม.ิย. 62 ก.ค. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

ของบริษทั ประจ ำหอบงัคับกำรบนิสมยุ เปน็เวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ส.ค. 62-ก.ค. 64

137 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ จ ำนวน 3 คัน เพื่อใชใ้นกจิกำร 3,953,724.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ของบริษทั ประจ ำศนูย์ควบคุมกำรบนิสรุำษฎร์ธำน ี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ม.ีค. 62-ก.พ. 64

เปน็เวลำ 2 ปี

138 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมสะอำด ณ หอบงัคับกำรบนิชุมพร 558,420.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ีค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 ม.ิย. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

เปน็เวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ก.ค. 62-ม.ิย. 64

139 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมสะอำด ณ หอบงัคับกำรบนิสมยุ 624,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ส.ค. 61 ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

เปน็เวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ธ.ค. 61-พ.ย. 63

140 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมสะอำด ณ ศนูย์ควบคุมกำรบนิ 1,875,726.50 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

สรุำษฎร์ธำน ีเปน็เวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ม.ีค. 62-ก.พ. 64

141 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมสะอำด ณ หอบงัคับกำรบนิ 571,142.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ส.ค. 61 ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

นครศรีธรรมรำช เปน็เวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ธ.ค. 61-พ.ย. 63

142 จัดจำ้งบริกำรตดัหญ้ำ ดแูลสนำมหญ้ำ ตน้ไม ้ณ 1,247,500.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ค. 62 ก.พ. 62 ม.ีค. 62 เม.ย. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ศนูย์ควบคุมกำรบนิสรุำษฎร์ธำน ีเปน็เวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป พ.ค. 62-เม.ย. 64

143 จัดจำ้งชำ่งโยธำปฏบิตังิำนซ่อมแซมบ ำรุงรักษำระบบประปำ 786,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ส.ค. 61 ต.ค. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

สขุภณัฑ์ และอำคำรสถำนที่ เปน็เวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ก.พ. 62-ม.ค. 64



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

144 จัดจำ้งสร้ำงโรงเกบ็ของ ณ ศนูย์ควบคุมกำรบนิสรุำษฎร์ธำนี 1,990,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ย. 61 พ.ย. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 พ.ค. 62

ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

145 จัดซ้ือพร้อมตดิตัง้ระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้(Fire Alarm) 16,035,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ก.ย. 61 ต.ค. 61 ม.ค. 62 ส.ค. 62

จ ำนวน 5 ชุด และระบบดบัเพลงิอัตโนมตั ิNOVEC1230 ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

จ ำนวน 6 ชุด ณ บำ้นพกัพนกังำนและบำ้นพกัรับรอง

แฟลต A, B ศนูย์ควบคุมกำรบนิสรุำษฎร์ธำน ีหอบงัคับ

กำรบนิสมยุ นครศรีธรรมรำช ชุมพร และอำคำรสถำนี

สง่วทิยุควบคุมระยะไกล (เขำปอ้ม)

146 จัดซ้ือพร้อมตดิตัง้เคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 4 รำยกำร 1,892,800.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ พ.ค. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ต.ค. 61 ม.ค. 62

ณ ศนูย์ควบคุมกำรบนิหำดใหญ่ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

1. ชนดิแยกสว่น (Wall Type) แบบตดิผนงั/แขวนฝ้ำเพดำน

ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 18,000 บทียูี จ ำนวน 2 ชุด

2. ชนดิแยกสว่น (Split Type) แบบตดิผนงั/แขวนฝ้ำเพดำน

ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 28,000 บทียูี จ ำนวน 5 ชุด

3. ชนดิแยกสว่น (Packet Type) แบบตูต้ัง้พื้น ขนำดไมน่อ้ย

กวำ่ 36,000 บทียูี จ ำนวน 12 ชุด

4. ชนดิแยกสว่น (Packet Type) แบบตูต้ัง้พื้น ขนำดไมน่อ้ย

กวำ่ 60,000 บทียูี จ ำนวน 2 ชุด

147 จัดซ้ือแบตเตอร่ีส ำหรับศนูย์ควบคุมกำรบนิหำดใหญ่และ 15,030,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ก.ย. 61 ต.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ก.ค. 62

หอบงัคับกำรบนิลกูขำ่ย จ ำนวน 6 รำยกำร ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

1. แบตเตอร่ีของระบบเคร่ืองยนตก์ ำเนดิไฟฟำ้ส ำรองและ

ระบบ UPS รวมจ ำนวน 17 ลกูพร้อมอะไหลส่ ำรอง

- ขนำด 12V,200Ah จ ำนวน 8 ลกู

- ขนำด 12V,120Ah จ ำนวน 9 ลกู 

2. แบตเตอร่ี UPS แบบแห้งปดิผนกึ จ ำนวน 1,352 ลกู พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

- ขนำด 12V,9Ah จ ำนวน 1,352 ลกู

- I/O Board 9355 8-10 Kva พร้อม Fan CW 116x119x38

 44 I/S 230 VAC จ ำนวน 4 ชุด

3. แบตเตอร่ี UPS ย่ีห้อ Eaton ขนำด 20 kva ระบบ Tear 4 จ ำนวน 144 ลกู  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

- ขนำด 12V,30Ah จ ำนวน 144 ลกู 

- I/O Board 9355 20-40 Kva พร้อม Fan CW 116x119x38

 44 I/S 230 VAC จ ำนวน 4 ชุด

4. แบตเตอร่ีของ UPS ระบบ TMCS จ ำนวน 672 ลกู พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

- ขนำด 12V,55Ah จ ำนวน 288 ลกู 

- I/O Board 9355 20-40 Kva พร้อม Fan CW 116x119x38

 44 I/S 230 VAC จ ำนวน 8 ชุด

- ขนำด 12V,9Ah จ ำนวน 384 ลกู

- I/O Board 9355 8-10 Kva พร้อม Fan CW 116x119x38

 44 I/S 230 VAC จ ำนวน 6 ชุด

5. แบตเตอร่ี UPS ระบบ Tear 4 จ ำนวน 256 ลกู พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

- ขนำด 12V,9Ah จ ำนวน 256 ลกู

- I/O Board 9355 8-10 Kva พร้อม Fan CW 116x119x38

 44 I/S 230 VAC จ ำนวน 4 ชุด

6. แบตเตอร่ี UPS ขนำด 12V,40Ah จ ำนวน 160 ลกู

148 จัดจำ้งปรับปรุงระบบเมนไฟฟำ้ ณ ศนูย์ควบคุมกำรบนิ 9,740,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ย. 61 ต.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ส.ค. 62



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

หำดใหญ่ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

149 จัดจำ้งบริกำรดแูลรักษำตน้ไม ้สนำมหญ้ำ สวนหย่อม ณ 5,570,400.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ย. 61 ต.ค. 61 ธ.ค. 61 ก.พ. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ศนูย์ควบคุมกำรบนิหำดใหญ่ เปน็เวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ม.ีค. 62-ก.พ. 64

150 จัดจำ้งปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรบำ้นพกัพนกังำน บำ้นพกั 1,000,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ย. 61 ต.ค. 61 ธ.ค. 61 ก.พ. 62 พ.ค. 62

รับรอง โรงจอดรถและอำคำรสโมสร ณ ศนูย์ควบคุม ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

กำรบนิหำดใหญ่

151 จัดจำ้งปรับปรุงบำ้นพกัรับรอง และพื้นที่ขำ้งหอบงัคับกำรบนิ 1,602,950.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ย. 61 พ.ย. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ม.ิย. 62

ตรังเปน็ห้องเกบ็อุปกรณ์ ณ หอบงัคับกำรบนิตรัง ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

152 จัดจำ้งปรับปรุงบำ้นพกัพนกังำน จ ำนวน 10 ยูนติ ณ 2,900,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ย. 61 ต.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ก.ค. 62

ศนูย์ควบคุมกำรบนิหำดใหญ่ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

153 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมปลอดภยั ณ ศนูย์ควบคุมกำรบนิ 8,382,264.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ีค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 ก.ค. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ภเูกต็ เปน็เวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ส.ค. 62-ก.ค. 64

154 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมสะอำดอำคำรที่ท ำกำร สโมสร 5,299,780.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ิย. 61 ส.ค. 61 ต.ค. 61 ธ.ค. 61 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

บำ้นพกัรับรอง หอพระ สถำนเีคร่ืองชว่ยกำรเดนิอำกำศ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ม.ค. 62-ธ.ค. 63

สถำนเีรดำร์ ณ ศนูย์ควบคุมกำรบนิภเูกต็ เปน็เวลำ 2 ปี

155 จัดจำ้งปรับปรุงภำยในบำ้นพกัรับรองในยำง จ ำนวน 10 ยูนติ 7,473,397.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ิย. 61 ส.ค. 61 ต.ค. 61 ธ.ค. 61 ส.ค. 62

(B201-210) ณ ศนูย์ควบคุมกำรบนิภเูกต็ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

156 จัดจำ้งบริกำรดแูลรักษำตน้ไม ้สนำมหญ้ำ สวนหย่อม 6,904,368.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ย. 61 พ.ย. 61 ม.ค. 62 เม.ย. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ณ ศนูย์ควบคุมกำรบนิภเูกต็ เปน็เวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป พ.ค. 62-เม.ย. 64

157 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมสะอำด ณ ศนูย์ควบคุมกำรบนิหัวหิน 1,366,560.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

เปน็เวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ม.ีค. 62-ก.พ. 64

158 จัดจำ้งบริกำรดแูลรักษำควำมปลอดภยั ณ ศนูย์ควบคุม 1,058,904.00 จัดจำ้ง วธิี เม.ย. 62 พ.ค. 62 ส.ค. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

หัวหิน เปน็เวลำ 2 ปี ในประเทศ เฉพำะเจำะจง ก.ย. 62-ส.ค. 64

159 จัดจำ้งบริกำรดแูลรักษำตน้ไม ้สนำมหญ้ำ ณ ศนูย์ควบคุม 847,440.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ม.ค. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

กำรบนิหัวหิน เปน็เวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ก.พ. 62-ม.ค. 64

160 จัดซ้ือพร้อมตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟำ้พร้อมสำยสง่และอุปกรณ์ 1,990,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62

และอุปกรณ์ประกอบ ณ ศนูย์ควบคุมกำรบนิหัวหิน ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

161 จัดจำ้งบริกำรดแูลรักษำตน้ไม ้สนำมหญ้ำ ณ ศนูย์ควบคุม 5,264,424.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ีค. 62 เม.ย. 62 ม.ิย. 62 ส.ค. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

กำรบนิเชยีงใหม ่เปน็เวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ก.ย. 62-ส.ค. 64

162 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมสะอำด ณ หอบงัคับกำรบนิล ำปำง 594,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ก.พ. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

เปน็เวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ม.ีค. 62-ก.พ. 64

163 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมสะอำด ณ หอบงัคับกำรบนิ 580,800.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ม.ค. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

เชยีงรำย เปน็เวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ก.พ. 62-ม.ค. 64

164 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมปลอดภยั ณ หอบงัคับกำรบนิ 4,224,000.00 จัดจำ้ง วธิี ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ม.ิย. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

เชยีงรำย และหอบงัคับกำรบนิล ำปำง เปน็เวลำ 2 ปี ในประเทศ เฉพำะเจำะจง ก.ค. 62-ม.ิย. 64

165 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน รับ-สง่พนกังำน 1,688,610.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ พ.ค. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

และใชใ้นกจิกำรของบริษทั ณ หอบงัคับกำรบนิล ำปำง ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ต.ค. 61-ก.ย. 63

เปน็เวลำ 2 ปี

166 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน รับ-สง่พนกังำน 1,479,538.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 ม.ีค. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

และใชใ้นกจิกำรของบริษทั ณ หอบงัคับกำรบนิแมฮ่อ่งสอน ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป เม.ย. 62-ม.ีค. 64

เปน็เวลำ 2 ปี

167 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบ Split Type ชนดิตดิผนงั 630,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ก.ย. 61 ต.ค. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62

ขนำด 24,000 บทียูี จ ำนวน 10 ชุด ตดิตัง้ ณ ศนูย์ควบคุม ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

กำรบนิเชยีงใหม ่หอบงัคับกำรบนิแมฮ่่องสอน และ

หอบงัคับกำรบนิเชยีงรำย

168 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบควบคุมอุณหภมูแิละควำมชื้น 2,300,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ก.ย. 61 ต.ค. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 พ.ค. 62

(Precision Air) ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 135,000 บทียูี จ ำนวน ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

2 ชุด ตดิตัง้ ณ อำคำรเรดำร์ SSR ศนูย์ควบคุมกำรบนิ

เชยีงใหม่

169 จัดจำ้งตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟำ้ Cable Box และอุปกรณ์ประกอบ 1,370,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ย. 61 ต.ค. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 เม.ย. 62

จ ำนวน 4 ชุด ณ ศนูย์ควบคุมกำรบนิเชยีงใหม่ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

170 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ จ ำนวน 4 คัน รับ-สง่พนกังำน 5,179,225.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ พ.ค. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ต.ค. 61 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

และใชใ้นกจิกำรของบริษทั ณ ศนูย์ควบคุมกำรบนิเชยีงใหม่ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป พ.ย. 61-ต.ค. 63

เปน็เวลำ 2 ปี



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

171 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกสว่น จ ำนวน 3 รำยกำร 940,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ม.ิย. 61 ก.ค. 61 ก.ย. 61 ต.ค. 61 ม.ค. 62

ตดิตัง้ ณ ศนูย์ควบคุมกำรบนิพษิณุโลก และหอบงัคับ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

กำรบนิสโุขทยั ประกอบดว้ย

1. ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 18,000 บทียูี จ ำนวน 2 ชุด

2. ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 25,000 บทียูี จ ำนวน 10 ชุด

3. ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 36,000 บทียูี จ ำนวน 2 ชุด

172 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมปลอดภยั ณ ศนูย์ควบคุมกำรบนิ 5,194,800.00 จัดจำ้ง วธิี ม.ค. 62 ก.พ. 62 ก.ค. 62 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

พษิณุโลก และหอบงัคับกำรบนิลกูขำ่ย เปน็เวลำ 1 ปี ในประเทศ เฉพำะเจำะจง ส.ค. 62-ก.ค. 63

173 จัดจำ้งบริกำรดแูลรักษำควำมสะอำด ณ ศนูย์ควบคุมกำรบนิ 2,210,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ค. 62 ก.พ. 62 ม.ีค. 62 ก.ค. 62 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

พษิณุโลก เปน็เวลำ 1 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ส.ค. 62-ก.ค. 63

174 จัดจำ้งบริกำรดแูลรักษำตน้ไม ้สนำมหญ้ำ สวนหย่อม 1,940,017.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ณ ศนูย์ควบคุมกำรบนิพษิณุโลก เปน็เวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป 16 เม.ย. 62-

15 เม.ย. 64

175 จัดจำ้งปรับปรุงประต-ูหนำ้ตำ่ง อำคำรบำ้นพกั B1 และ B5 1,864,433.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 ต.ค. 61 ม.ค. 62

ณ ศนูย์ควบคุมกำรบนิพษิณุโลก ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

176 จัดจำ้งปรับปรุงห้องพกัพนกังำนควบคุมจรำจรทำงอำกำศ 1,039,973.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 ต.ค. 61 ม.ค. 62

และวศิวกรหมนุเวยีน ณ หอบงัคับกำรบนิเพชรบรูณ์ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

177 จัดจำ้ง OUTSOURCE ปฏบิตังิำนโยธำ ประปำ ไฟฟำ้ และ 707,280.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ิย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

โทรศพัท ์เปน็เวลำ 1 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ต.ค. 61-ก.ย. 62

178 จัดจำ้งปรับปรุงสถำนเีคร่ืองชว่ยกำรเดนิอำกำศ NDB เปน็ 547,100.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ิย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ธ.ค. 61 ม.ิย. 62

สถำนสีง่วทิยุ ณ  ศนูย์ควบคุมกำรบนิอุดรธำนี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

179 จัดจำ้งปรับปรุงหอบงัคับกำรบนิอุดรธำนี 685,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ิย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ธ.ค. 61 ม.ิย. 62

ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

180 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 2 รำยกำร ตดิตัง้ ณ 241,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ีค. 62

ศนูย์ควบคุมกำรบนิอุดรธำน ีหอบงัคับกำรบนินครพนม ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

หอบงัคับกำรบนิขอนแกน่ หอบงัคับกำรบนิสกลนคร

1. ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 18,000 บทียูี จ ำนวน 33 ชุด

2. ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 25,000 บทียูี จ ำนวน 13 ชุด

181 จัดจำ้งท ำบนัไดสถำนเีคร่ืองชว่ยกำรเดนิอำกำศ จ ำนวน 9 ชุด 1,920,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ีค. 62

ณ ทำ่อำกำศยำนอุดรธำน ีสกลนคร นครพนม เลย ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

ขอนแกน่ และชุมแพ รวม 9 ชุด

182 จัดจำ้งกอ่สร้ำงอำคำรเกบ็พสัดแุละวัสด ุณ ศนูย์ควบคุม 3,160,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ิย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ธ.ค. 61 ก.ย. 62

กำรบนิอุดรธำนี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

183 จัดจำ้งกอ่สร้ำงหลงัคำคลมุพื้นที่จอดรถ ณ หอบงัคับกำรบนิ 630,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ิย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ธ.ค. 61 ม.ิย. 62

นครพนม และหอบงัคับกำรบนิสกลนคร ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

184 จัดซ้ือเคร่ืองรับโทรทศัน ์จ ำนวน 2 รำยกำร ตดิตัง้ ณ 340,000.00 224,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ก.พ. 62 ม.ีค. 62

ศนูย์ควบคุมกำรบนิอุดรธำนี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

1. ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 40 นิ้ว จ ำนวน 8 เคร่ือง

2. ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 65 นิ้ว จ ำนวน 4 เคร่ือง

185 จัดจำ้งปรับปรุงห้องปฏบิตักิำร Aerodome Simulator ณ 795,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ต.ค. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ส.ค. 62

ศนูย์ควบคุมกำรบนิอุบลรำชธำนี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

186 จัดจำ้งสร้ำงร้ัวส ำเร็จรูปบริเวณอำคำรหอบงัคับกำรบนินคร 6,952,148.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ค. 61 ส.ค. 61 ต.ค. 61 ธ.ค. 61 เม.ย. 62

รำชสมีำ สถำนเีคร่ืองชว่ยกำรเดนิอำกำศ NDB สถำนี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

เคร่ืองชว่ยกำรเดนิอำกำศ (อสิระ) DVOR/DME (หนอง

ตะลมุปุก๊) อำคำรหอบงัคับกำรบนิร้อยเอ็ด และอำคำร

หอบงัคับกำรบนิบรีุรัมย์

187 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมปลอดภยั ณ ศนูย์ปฏบิตักิำร 6,395,040.00 จัดจำ้ง วธิี ต.ค. 61 พ.ย. 61 ม.ค. 62 ม.ีค. 62 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

วศิวกรรมจรำจรทำงอำกำศนครรำชสมีำ หอบงัคับกำร ในประเทศ เฉพำะเจำะจง เม.ย. 62-ม.ีค. 64

บนิบรีุรัมย์ หอบงัคับกำรบนิร้อยเอ็ด และอำคำรเคร่ืองชว่ย

กำรเดนิอำกำศ DVOR/DME หนองตะลมุปุก๊ เปน็เวลำ 2 ปี



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

18,450,000.00 1,185,723,789.45 612,081,568.50

0.00

0.00

0.00

18,450,000.00 1,185,723,789.45 612,081,568.50

0.00 0.00 0.00

1,204,173,789.45 1,204,173,789.45

612,081,568.50 612,081,568.50

1,816,255,357.95 1,816,255,357.95



ล ำดบัที่ แผนงำน

โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนนิกำร จัดซ้ือ/ วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ สง่ ประกำศ ท ำสญัญำ สง่มอบ

ผูกพนัจำกปอีื่น ป ี2562 ป ี2562 จัดจำ้ง Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทนุ

แผนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง ปงีบประมำณ 2562

กรณีวงเงินเกนิกวำ่ 500,000.- บำท และหรืออยู่ในอ ำนำจจัดหำโดยกองกำรพสัดุ

กำรด ำเนนิกำรจัดหำ ก ำหนดกำรด ำเนนิกำร 

บริษทั วทิยุกำรบนิแห่งประเทศไทย จ ำกดั

งบประมำณที่ไดรั้บอนมุตั ิ(บำท)

1,758,324,687.95


