
ลําดับ แผนงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า/แลกเปลี่ยน วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง การ ทําสัญญา ส่งมอบ

ประจำปี หลังทบทวน ผูกพัน ปี... ปี 2565 ปี 2565 ในประเทศ/ต่างประเทศ Spec. แจ้งจัดหา เชิญชวน

1 จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Software eTOKAI 1,220,000.00 จัดหาต่างประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 คป.มป.

ระยะเวลาใช้สิทธิ์ 1 ปี (ต่ออายุ)

2 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเติมเข้าอากาศยาน ชนิด JET A-1 12,851,020.000 จัดซื้อในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ม.ค. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 วอ.ทส.

ณ สนามบิน 

3 จัดจNางตรวจซNอม Hot Section เครื่องยนตN Pratt&Whitney 7,000,000.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง ม.ค. 65 ก.พ. 65 เม.ย. 65 มิ.ย. 65 ส.ค. 65 วอ.ทส.

แบบ PT6A-42 จํานวน 1 เครื่องยนต์ S/N PCE PJ1110

บนอากาศยาน Super King Air B200 ทะเบียน HS-ATS

แบบ On-wing 

4 จัดจ้างตรวจซ่อม Hot Section เครื่องยนต์ Pratt&Whitney 7,000,000.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 มี.ค. 65 วอ.ทส.

แบบ PT6A-60A จํานวน 2 เครื่องยนต์ S/N PCE PK1955

และ S/N PCE PK1954 บนอากาศยาน Super King Air B300

ทะเบียน HS-AIM แบบ On-Wing

5 แลกเปลี่ยนอะไหลNใบพัดแบบ Hartzell 4 Blade 5,000,000.00 แลกเปลี่ยน วิธีคัดเลือก ม.ค. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ส.ค. 65 วอ.ทส.

P/N HC-B4MP-3CM10476NSK จํานวน 2 ชุด 

สําหรับอากาศยาน King Air B300(350) ทะเบียน HS-PBN

6 จัดซื้ออะไหล่เข้า Stock ประจำปี 2565 3,000,000.00 จัดซื้อในประเทศ วิธีคัดเลือก ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ก.พ. 65 วอ.ทส.

สําหรับอากาศยาน Super King Air B200, B300 ครั้งที่ 1

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

กรณีวงเงินเกินกว่า 500,000.- บาท และหรืออยู่ในอำนาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมาณที่ไดNรับอนุมัติ (บาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดดําเนินการ (เดือน/ปี)



ลําดับ แผนงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า/แลกเปลี่ยน วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง การ ทําสัญญา ส่งมอบ

ประจำปี หลังทบทวน ผูกพัน ปี... ปี 2565 ปี 2565 ในประเทศ/ต่างประเทศ Spec. แจ้งจัดหา เชิญชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

กรณีวงเงินเกินกว่า 500,000.- บาท และหรืออยู่ในอำนาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมาณที่ไดNรับอนุมัติ (บาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดดําเนินการ (เดือน/ปี)

7 จัดซื้ออะไหล่เข้า Stock ประจำปี 2565 3,000,000.00 จัดซื้อในประเทศ วิธีคัดเลือก ม.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 วอ.ทส.

สําหรับอากาศยาน Super King Air B200, B300 ครั้งที่ 2

8 จัดจ้างที่ปรึกษาในการสำรวจความพึงพอใจ 1,535,000.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 ก.ย. 65 วส.สส.

ของกลุ่มผู้ใช้บริการภายนอก ประจำปี 2565

9 จัดซื้อ License การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบ RAMS PLUS 1,633,295.00 จัดซื้อในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ก.พ. 65 มี.ค. 65 อพ.บจ.

จํานวน 2 License ระยะเวลาใช้สิทธิ 1 ปี (ต่ออายุ)

10 จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS) 1,023,813.00 จัดซื้อในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 อพ.บจ.

จํานวน 5 สิทธิ์ ระยะเวลาใช้สิทธิ์ 1 ปี (ต่ออายุ)

11 จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำการ 10,540,608.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 ธ.ค. 64 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศภ.บภ 1.

หอบังคับการบิน บ้านพักพนักงานและสโมสร 16 ธ.ค. 64-15 ธ.ค. 66

ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ระยะเวลาจ้าง 2 ปี

12 จัดซื้อเก้าอี้แบบปรับระดับได้ จำนวน 20 ตัว 573,600.00 จัดซื้อในประเทศ วิธีประกาศ ส.ค. 63 ก.ย. 64 ต.ค. 63 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ศภ.บภ 1.

สําหรับทดแทนของเดิมที่ชํารุดของงานควบคุมจราจรทางอากาศ เชิญชวนทั่วไป

13 จัดจ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม 4,611,000.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศภ.บภ 1.

ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ระยะเวลาจ้าง 2 ปี เชิญชวนทั่วไป พ.ย. 64 - ต.ค. 66



ลําดับ แผนงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า/แลกเปลี่ยน วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง การ ทําสัญญา ส่งมอบ

ประจำปี หลังทบทวน ผูกพัน ปี... ปี 2565 ปี 2565 ในประเทศ/ต่างประเทศ Spec. แจ้งจัดหา เชิญชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

กรณีวงเงินเกินกว่า 500,000.- บาท และหรืออยู่ในอำนาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมาณที่ไดNรับอนุมัติ (บาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดดําเนินการ (เดือน/ปี)

14 จัดจNางบริการดูแลรักษาความสะอาด ณ ศูนยNควบคุมการบินภูเก็ต 4,745,280.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ม.ค. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศภ.บภ 1.

ระยะเวลาจ้าง 2 ปี เชิญชวนทั่วไป ก.พ. 65 - ม.ค. 67

15 จัดจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในภารกิจ 1,255,600.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 ธ.ค. 64 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศญ.บภ 1.

ของบริษัท ประจําหอควบคุมการจราจรทางอากาศตรัง จํานวน 1 คัน เชิญชวนทั่วไป ม.ค. 65 - ธ.ค. 66

ระยะเวลาจ้าง 2 ปี

16 จัดจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในภารกิจ 1,773,900.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ม.ค. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศญ.บภ 1.

ของบริษัท ประจําหอควบคุมการจราจรทางอากาศนราธิวาส  เชิญชวนทั่วไป ก.พ. 65 - ม.ค. 67

จํานวน 1 คัน ระยะเวลาจ้าง 2 ปี

17 จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารที่ทำการ และบ้านพัก 7,564,704.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 มี.ค. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศญ.บภ 1.

พนักงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ระยะเวลาจ้าง 2 ปี เม.ย. 65 - มี.ค. 67

18 จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการและบ้านพักรับรอง 892,512.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 เม.ย. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศญ.บภ 1.

ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศตรัง ระยะเวลาจ้าง 2 ปี พ.ค. 65 - เม.ย. 67

19 จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการและบ้านพักรับรอง 826,560.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 มิ.ย. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศญ.บภ 1.

ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศนราธิวาส ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ก.ค. 65 - มิ.ย. 67



ลําดับ แผนงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า/แลกเปลี่ยน วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง การ ทําสัญญา ส่งมอบ

ประจำปี หลังทบทวน ผูกพัน ปี... ปี 2565 ปี 2565 ในประเทศ/ต่างประเทศ Spec. แจ้งจัดหา เชิญชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

กรณีวงเงินเกินกว่า 500,000.- บาท และหรืออยู่ในอำนาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมาณที่ไดNรับอนุมัติ (บาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดดําเนินการ (เดือน/ปี)

20 จัดจ้างบริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการ บ้านพักรับรอง อาคาร 5,423,040.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ ต.ค. 64 พ.ย. 64 ม.ค. 65 มี.ค. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศญ.บภ 1.

สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ เชิญชวนทั่วไป เม.ย. 65 - มี.ค. 67

ระยะเวลาจ้าง 2 ปี

21 จัดจ้างบริการทำความสะอาด อาคารหอบังคับการบิน บ้านพักรับรอง 776,400.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 มี.ค. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศญ.บภ 1.

ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศตรัง ระยะเวลาจ้าง 2 ปี เชิญชวนทั่วไป เม.ย. 65 - มี.ค. 67

22 จัดจ้างบริการทำความสะอาด อาคารหอบังคับการบิน บ้านพักรับรอง 828,240.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 มี.ค. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศญ.บภ 1.

ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศนราธิวาส ระยะเวลาจ้าง 2 ปี เชิญชวนทั่วไป เม.ย. 65 - มี.ค. 67

23 จัดจ้างบริการปฏิบัติงานโยธา ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 1,461,600.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 มิ.ย. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศญ.บภ 1.

ระบบไฟฟ้า ระบบสายอากาศ และการทำงานในที่สูง เชิญชวนทั่วไป ก.ค. 65 - มิ.ย. 67

ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ระยะเวลาจ้าง 2 ปี

24 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และ 780,000.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ส.ค. 65 ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ศญ.บภ 1.

ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Alarm System) ณ ศูนย์ควบคุม เชิญชวนทั่วไป ก.ย. 65 - ส.ค. 66

การบินหาดใหญ่ หอควบคุมการจราจรทางอากาศตรัง

นราธิวาส และเบตง ระยะเวลาจ้าง 1 ปี



ลําดับ แผนงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า/แลกเปลี่ยน วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง การ ทําสัญญา ส่งมอบ

ประจำปี หลังทบทวน ผูกพัน ปี... ปี 2565 ปี 2565 ในประเทศ/ต่างประเทศ Spec. แจ้งจัดหา เชิญชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

กรณีวงเงินเกินกว่า 500,000.- บาท และหรืออยู่ในอำนาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมาณที่ไดNรับอนุมัติ (บาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดดําเนินการ (เดือน/ปี)

25 จัดซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่และอุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบจ่าย 1,200,000.00 จัดซื้อในประเทศ วิธีประกาศ ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ม.ค. 65 เม.ย. 65 ศญ.บภ 1.

กระแสไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ (UPS) ของระบบ Radar-SSR ณ เชิญชวนทั่วไป

ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่

26 จัดจ้างบริการตัดหญ้า ดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ 1,257,600.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศร.บภ 1.

ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาจ้าง 2 ปี เชิญชวนทั่วไป ก.พ. 65 - ม.ค. 67

27 จัดจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้ในกิจการของบริษัท 4,152,760.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ก.พ. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศร.บภ 1.

ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 คัน ระยะเวลาจ้าง 2 ปี เชิญชวนทั่วไป มี.ค. 65 - ก.พ. 67

28 จัดเช่าห้องพัก สำหรับพนักงานปฏิบัติงานหมุนเวียน ณ หอควบคุม 1,713,600.00 จัดเช่าในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง ต.ค. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 ระยะเวลาเช่า 1 ปี ศร.บภ 1.

การจราจรทางอากาศสมุย จํานวน 6 ยูนิต ระยะเวลาเช่า 1 ปี มี.ค. 65 - ก.พ. 66

29 จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี 4,275,120.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศร.บภ 1.

และหอควบคุมการจราจรทางอากาศนครศรีธรรมราช ก.พ. 65 - ม.ค. 67

ระยะเวลาจ้าง 2 ปี

30 จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ หอควบคุมการจราจร 1,043,904.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศร.บภ 1.

ทางอากาศชุมพร ระยะเวลาจ้าง 2 ปี เม.ย. 65 - มี.ค. 67



ลําดับ แผนงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า/แลกเปลี่ยน วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง การ ทําสัญญา ส่งมอบ

ประจำปี หลังทบทวน ผูกพัน ปี... ปี 2565 ปี 2565 ในประเทศ/ต่างประเทศ Spec. แจ้งจัดหา เชิญชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

กรณีวงเงินเกินกว่า 500,000.- บาท และหรืออยู่ในอำนาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมาณที่ไดNรับอนุมัติ (บาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดดําเนินการ (เดือน/ปี)

31 จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน 2,100,384.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 พ.ย. 64 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศน.บภ 1.

ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ธ.ค. 64 - พ.ย. 66

32 จัดจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อรับ-ส่งพนักงานและใช้ในภารกิจ 1,403,520.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ ก.พ. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ก.ค. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศน.บภ 1.

ของบริษัท ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศตราด จํานวน 1 คัน เชิญชวนทั่วไป ส.ค. 65 - ก.ค. 67

ระยะเวลาจ้าง 2 ปี

33 จัดจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในภารกิจ 2,757,200.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ เม.ย. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ก.ย. 64 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศน.บภ 1.

ของบริษัท ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน จำนวน 2 คัน เชิญชวนทั่วไป ต.ค. 64 - ก.ย. 66

ระยะเวลาจ้าง 2 ปี

34 จัดจ้างบริการรักษาความสะอาด ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน 1,230,000.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ เม.ย. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ก.ย. 64 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศน.บภ 1.

ระยะเวลาจ้าง 2 ปี เชิญชวนทั่วไป ต.ค. 64 - ก.ย. 66

35 จัดจ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า 4,073,280.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ ต.ค. 64 พ.ย. 64 ม.ค. 65 มี.ค. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศช.บภ 2.

ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ระยะเวลาจ้าง 2 ปี เชิญชวนทั่วไป เม.ย. 65 - มี.ค. 67

36 จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 7,076,568.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 มี.ค. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศช.บภ 2.

ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ระยะเวลาจ้าง 2 ปี เม.ย. 65 - มี.ค. 67



ลําดับ แผนงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า/แลกเปลี่ยน วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง การ ทําสัญญา ส่งมอบ

ประจำปี หลังทบทวน ผูกพัน ปี... ปี 2565 ปี 2565 ในประเทศ/ต่างประเทศ Spec. แจ้งจัดหา เชิญชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

กรณีวงเงินเกินกว่า 500,000.- บาท และหรืออยู่ในอำนาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมาณที่ไดNรับอนุมัติ (บาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดดําเนินการ (เดือน/ปี)

37 จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ หอควบคุมการจราจร 2,087,769.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 มี.ค. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศช.บภ 2.

ทางอากาศแม่ฮ่องสอน ระยะเวลาจ้าง 2 ปี เม.ย. 65 - มี.ค. 67

38 จัดจ้างบริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการบ้านพักพนักงาน 4,474,080.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 เม.ย. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศช.บภ 2.

และสโมสร ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ระยะเวลาจ้าง 2 ปี เชิญชวนทั่วไป พ.ค. 65 - เม.ย. 67

39 จัดจ้างบริการทำความสะอาด ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศ 666,000.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ก.ย. 64 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศช.บภ 2.

แม่ฮ่องสอน ระยะเวลาจ้าง 2 ปี เชิญชวนทั่วไป ต.ค. 64 - ก.ย. 66

40 จัดจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในภารกิจ 2,365,200.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ม.ค. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศช.บภ 2.

ของบริษัท ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศเชียงราย จํานวน 1 คัน เชิญชวนทั่วไป ก.พ. 65 - ม.ค. 67

ระยะเวลาจ้าง 2 ปี

41 จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ควบคุมการบิน 6,123,744.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง ก.ย. 64 ต.ค. 64 ธ.ค. 64 ก.พ. 65 ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ศล.บภ 2.

พิษณุโลก และหอควบคุมการจราจรทางอากาศลูกข่าย 5 แห่ง มี.ค. 65 - ก.พ. 66

ระยะเวลาจ้าง 1 ปี

42 จัดจ้างบริการรักษาความสะอาด ณ ศูนย์ควบคุมการบิน 1,876,560.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 ก.ค. 65 ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ศล.บภ 2.

พิษณุโลก ระยะเวลาจ้าง 1 ปี เชิญชวนทั่วไป ส.ค. 65 - ก.ค. 66



ลําดับ แผนงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า/แลกเปลี่ยน วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง การ ทําสัญญา ส่งมอบ

ประจำปี หลังทบทวน ผูกพัน ปี... ปี 2565 ปี 2565 ในประเทศ/ต่างประเทศ Spec. แจ้งจัดหา เชิญชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

กรณีวงเงินเกินกว่า 500,000.- บาท และหรืออยู่ในอำนาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมาณที่ไดNรับอนุมัติ (บาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดดําเนินการ (เดือน/ปี)

43 จัดจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อรับ-ส่งพนักงานและใช้ในกิจการ 2,471,300.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ เม.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 พ.ย. 64 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศล.บภ 2.

ของบริษัทฯ ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก จำนวน 2 คัน เชิญชวนทั่วไป ธ.ค. 64 - พ.ย. 66

ระยะเวลาจ้าง 2 ปี

44 จัดจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อรับ-ส่งพนักงานและใช้ในกิจการ 1,131,500.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ก.ย. 64 ธ.ค. 64 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศล.บภ 2.

ของบริษัท ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศแพร่ จำนวน 1 คัน เชิญชวนทั่วไป ม.ค. 65 - ธ.ค. 66

ระยะเวลาจ้าง 2 ปี

45 จัดจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อรับ-ส่งพนักงานและใช้ในกิจการ 1,241,000.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ก.ย. 64 ม.ค. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศล.บภ 2.

ของบริษัท ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศน่าน จำนวน 1 คัน เชิญชวนทั่วไป ก.พ. 65 - ม.ค. 67

ระยะเวลาจ้าง 2 ปี

46 จัดจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อรับ-ส่งพนักงานและใช้ในกิจการ 1,074,570.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ก.พ. 65 พ.ค. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศล.บภ 2.

ของบริษัท ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศเพชรบูรณ์ เชิญชวนทั่วไป มิ.ย. 65 - พ.ค. 67

จํานวน 1 คัน ระยะเวลาจ้าง 2 ปี

47 จัดจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อรับ-ส่งพนักงานและใช้ในกิจการ 1,138,800.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ก.ย. 64 ธ.ค. 64 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศล.บภ 2.

ของบริษัท ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศสุโขทัย เชิญชวนทั่วไป ม.ค. 65 - ธ.ค. 66

จํานวน 1 คัน ระยะเวลาจ้าง 2 ปี



ลําดับ แผนงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า/แลกเปลี่ยน วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง การ ทําสัญญา ส่งมอบ

ประจำปี หลังทบทวน ผูกพัน ปี... ปี 2565 ปี 2565 ในประเทศ/ต่างประเทศ Spec. แจ้งจัดหา เชิญชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

กรณีวงเงินเกินกว่า 500,000.- บาท และหรืออยู่ในอำนาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมาณที่ไดNรับอนุมัติ (บาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดดําเนินการ (เดือน/ปี)

48 จัดจ้างบริการทำความสะอาด ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี 1,155,120.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ เม.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศบ.บภ 2.

ระยะเวลาจ้าง 2 ปี เชิญชวนทั่วไป ต.ค. 64 - ก.ย. 66

49 จัดจ้างบริการตัดหญ้า ดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ 1,269,600.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ เม.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศบ.บภ 2.

ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี ระยะเวลาจ้าง 2 ปี เชิญชวนทั่วไป ต.ค. 64 - ก.ย. 66

50 จัดจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่งพนักงานและ 1,337,730.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ ธ.ค. 64 ม.ค. 65 มี.ค. 65 พ.ค. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศม.บภ 2.

ใช้ในภารกิจของบริษัท ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศบุรีรัมย์ เชิญชวนทั่วไป มิ.ย. 65 - พ.ค. 67

ระยะเวลาจ้าง 2 ปี

51 จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย พื้นที่ในความดูแลของ 5,799,432.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง เม.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี ศม.บภ 2.

ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา  ต.ค. 64 - ก.ย. 66

หอควบคุมการจราจรทางอากาศบุรีรัมย์ และหอควบคุมการจราจร

ทางอากาศร้อยเอ็ด ระยะเวลาจ้าง 2 ปี

52 จัดจ้างบริการงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์งานโทรศัพท์ 5,614,800.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ ก.พ. 65 มี.ค. 65 พ.ค. 65 ก.ค. 65 ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ฟท.ศป.

ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ สุวรรณภูมิ และ ดอนเมือง เชิญชวนทั่วไป ส.ค. 65 - ก.ค. 66

ระยะเวลาจ้าง 1 ปี



ลําดับ แผนงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า/แลกเปลี่ยน วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง การ ทําสัญญา ส่งมอบ

ประจำปี หลังทบทวน ผูกพัน ปี... ปี 2565 ปี 2565 ในประเทศ/ต่างประเทศ Spec. แจ้งจัดหา เชิญชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

กรณีวงเงินเกินกว่า 500,000.- บาท และหรืออยู่ในอำนาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมาณที่ไดNรับอนุมัติ (บาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดดําเนินการ (เดือน/ปี)

53 จัดจ้างซ่อมและบำรุงรักษาระบบเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) 12,898,720.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ฟท.ศป.

ยี่ห้อ EATON พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ติดตั้งใช้งาน ณ สำนักงานใหญ่ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค และหอควบคุมการจราจรทางอากาศ

ลูกข่าย ระยะเวลาจ้าง 1 ปี

54 จัดจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) และ 3,492,920.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ฟท.ศป.

เครื่องถ่ายโอนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (STS) ยี่ห้อ SOCOMEC พร้อม ต.ค. 64 - ก.ย. 65

อุปกรณ์ประกอบ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยาน

ดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค และ

หอควบคุมการจราจรทางอากาศลูกข่าย ระยะเวลาจ้าง 1 ปี

55 จัดจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) 1,186,000.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ฟท.ศป.

และเครื่องถ่ายโอนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (STS) ยี่ห้อ Syndome ต.ค. 64 - ก.ย. 65

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ และ

ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค ระยะเวลาจ้าง 1 ปี

56 จัดจ้างบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ IP PBX ยี่ห้อ Ericsson-LG 6,105,620.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 พ.ย. 64 ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ฟท.ศป.

รุ่น iPECS-CM ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง ธ.ค. 64 - พ.ย. 65

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค 7 แห่ง

ระยะเวลาจ้าง 1 ปี



ลําดับ แผนงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า/แลกเปลี่ยน วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง การ ทําสัญญา ส่งมอบ

ประจำปี หลังทบทวน ผูกพัน ปี... ปี 2565 ปี 2565 ในประเทศ/ต่างประเทศ Spec. แจ้งจัดหา เชิญชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

กรณีวงเงินเกินกว่า 500,000.- บาท และหรืออยู่ในอำนาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมาณที่ไดNรับอนุมัติ (บาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดดําเนินการ (เดือน/ปี)

57 จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง และ 3,340,500.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ มิ.ย. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ธ.ค. 64 ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ฟท.ศป.

อุปกรณ์ประกอบระบบอัตโนมัติ ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ เชิญชวนทั่วไป ม.ค. - ธ.ค. 65

ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ระยะเวลาจ้าง 1 ปี

58 จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบ EMMC ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 3,342,120.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง ต.ค. 64 ธ.ค. 64 ก.พ. 65 เม.ย. 65 ก.ย. 65 ฟท.ศป.

ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่านอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนย์ควบคุม

การบินภูมิภาค 9 ศูนย์ และหอควบคุมการจราจรทางอากาศลูกข่าย

24 แห่ง

59 จัดจ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม 5,676,000.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ ก.พ. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ส.ค. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี อส.ศป.

ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาจ้าง 2 ปี เชิญชวนทั่วไป ก.ย. 65 - ส.ค. 67

60 จัดจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ (Fire Protection) 1,502,000.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี อส.ศป.

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลาจ้าง 2 ปี เชิญชวนทั่วไป พ.ย. 64 - ต.ค. 66

61 จัดจ้างบำรุงรักษามอเตอร์และปั๊มน้ำของเครื่องปรับอากาศ 1,100,000.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 เม.ย. 65 ส.ค. 65 อส.ศป.

ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เชิญชวนทั่วไป



ลําดับ แผนงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า/แลกเปลี่ยน วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง การ ทําสัญญา ส่งมอบ

ประจำปี หลังทบทวน ผูกพัน ปี... ปี 2565 ปี 2565 ในประเทศ/ต่างประเทศ Spec. แจ้งจัดหา เชิญชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

กรณีวงเงินเกินกว่า 500,000.- บาท และหรืออยู่ในอำนาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมาณที่ไดNรับอนุมัติ (บาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดดําเนินการ (เดือน/ปี)

62 จัดจ้างบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการบริษัท 6,264,480.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ก.พ. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี อส.ศป.

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลาจ้าง 2 ปี เชิญชวนทั่วไป 11 มี.ค. 65-10 มี.ค. 67

63 จัดจ้างบำรุงรักษาระบบและทดสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 882,750.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ มี.ค. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี อส.ศป.

ทุ่งมหาเมฆ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ ระยะเวลาจ้าง 2 ปี เชิญชวนทั่วไป ต.ค. 64 - ก.ย. 66

64 จัดซื้ออะไหล่สำรองสำหรับสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ 9,500,000.00 จัดซื้อในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ค. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ม.ค. 65 ก.ค. 65 วช.บว.

Localizer/Glide Slope/DVOR/DME ทั่วประเทศ

65 จัดซื้อ ENCODER FOR SAAR-20W P/N 1247500210200 1,864,793.00 จัดซื้อในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง ส.ค. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ธ.ค. 65 วต.บว.

จํานวน 6 ชุด เป็นอะไหล่ของระบบเรดาร์ SSR ณ ศูนย์ควบคุมการบิน

สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และอุบลราชธานี

66 จัดจ้างที่ปรึกษาในการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม 325,000.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง ส.ค. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ธ.ค. 65 วต.บว.

ณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

67 จัดซื้อ License การใช้ Software Firewall Cisco 5585-X 1,040,000.00 จัดซื้อในประเทศ วิธีคัดเลือก พ.ย. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 มี.ค. 65 เม.ย. 65 วข.บว.

จํานวน 4 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี (ต่ออายุ)

68 จัดซื้อ License การใช้ Software Firewall Fortigate 200D 650,000.00 จัดซื้อในประเทศ วิธีคัดเลือก ก.ย. 64 ต.ค. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 วข.บว.

จํานวน 8 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี (ต่ออายุ)



ลําดับ แผนงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า/แลกเปลี่ยน วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง การ ทําสัญญา ส่งมอบ

ประจำปี หลังทบทวน ผูกพัน ปี... ปี 2565 ปี 2565 ในประเทศ/ต่างประเทศ Spec. แจ้งจัดหา เชิญชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

กรณีวงเงินเกินกว่า 500,000.- บาท และหรืออยู่ในอำนาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมาณที่ไดNรับอนุมัติ (บาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดดําเนินการ (เดือน/ปี)

69 จัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับระบบเทคโนโลยีบริหารจัดการ 1,500,000.00 จัดซื้อในประเทศ วิธีคัดเลือก ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 วว.สว.

ข้อมูล 3 รายการ ระยะเวลาใช้ 1 ปี (ต่ออายุ)

70 จัดเช่าวงจรสื่อสาร DDN Speed 64 Kbps จํานวน 3 วงจร 1,164,600.00 จัดเช่าในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 ธ.ค. 64 ระยะเวลาเช่า 1 ปี ศว.สว.

สําหรับวงจร ATN ระหว่างกรุงเทพ-มุมไบ ม.ค. - ธ.ค. 65

กรุงเทพ-สิงคโปร์ และกรุงเทพ-ฮ่องกง ระยะเวลาเช่า 1 ปี 

71 จัดเช่าวงจรสื่อสาร DDN Speed 2 Mbps สําหรับ 1,200,000.00 จัดเช่าในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ม.ค. 65 ระยะเวลาเช่า 1 ปี ศว.สว.

วงจร ATN ระหว่าง กรุงเทพ - ปักกิ่ง ระยะเวลาเช่า 1 ปี ก.พ. 65 - ม.ค. 66

72 จัดเช่าวงจรสื่อสาร MPLS VPN ระหว่างทุ่งมหาเมฆ สุวรรณภูมิ 8,000,000.00 จัดเช่าในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 มิ.ย. 65 ระยะเวลาเช่า 1 ปี ศว.สว.

ดอนเมือง ฝ่ายบินทดสอบ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค และ ก.ค. 65 - มิ.ย. 66

หอควบคุมการจราจรทางอากาศภูมิภาค ระยะเวลาเช่า 1 ปี 

73 จัดเช่าข่ายสื่อสาร Internet A สำหรับองค์กร (corporate Internet) 1,100,000.00 จัดเช่าในประเทศ วิธีคัดเลือก ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 ธ.ค. 64 ระยะเวลาเช่า 1 ปี ศว.สว.

ข่ายหลัก ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาเช่า 1 ปี ม.ค. - ธ.ค. 65

74 จัดจ้างกรมแผนที่ทหารดำเนินการซ่อมบำรุง รังวัดปรับค่าพิกัด 4,643,693.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง ต.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 ก.ย. 65 อว.สว.

ตำแหน่งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศและสิ่งกีดขวาง

การบิน ประจำปีงบประมาณ 2565



ลําดับ แผนงาน หน่วยงาน

ที่ โครงการ  , งาน / รายการ งบดําเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า/แลกเปลี่ยน วิธีการจัดหา จัดทํา ส่ง การ ทําสัญญา ส่งมอบ

ประจำปี หลังทบทวน ผูกพัน ปี... ปี 2565 ปี 2565 ในประเทศ/ต่างประเทศ Spec. แจ้งจัดหา เชิญชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

กรณีวงเงินเกินกว่า 500,000.- บาท และหรืออยู่ในอำนาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมาณที่ไดNรับอนุมัติ (บาท) การดําเนินการจัดหา กําหนดดําเนินการ (เดือน/ปี)

75 จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ Hardware และ 4,000,000.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีคัดเลือก มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ก.ค. 65 ระยะเวลาจ้าง 1 ปี บท.สท.

upgrade Software ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสนับสนุน ส.ค. 65 - ก.ค. 66

การปฏิบัติการด้านอำนวยการ ระยะเวลาจ้าง 1 ปี

76 จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมโปรแกรมสำเร็จรูป SAP 15,082,064.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีคัดเลือก ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ระยะเวลาจ้าง 1 ปี พท.สท.

ของระบบงาน ERP FI และ HRIS ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ม.ค. - ธ.ค. 65

77 จัดซื้อของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2565 2,362,500.00 จัดซื้อในประเทศ วิธีประกาศ มี.ค. 64 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 บก.ทบ.

(ทองคำแท่ง) เชิญชวนทั่วไป

78 จัดซื้อของที่ระลึกสำหรับพนักงานผู้ปฏิบัติงานนานประจำปี 2565 4,102,200.00 จัดซื้อในประเทศ วิธีประกาศ ต.ค. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 บก.ทบ.

(ทองคำแท่ง) เชิญชวนทั่วไป

79 จัดจ้างบริการบริหารงานห้องพักรับรอง อาคารงานดูพลีชั้น 9 และ 10 1,823,520.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 มิ.ย. 65 ระยะเวลาจ้าง 2 ปี บก.ทบ.

ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ ระยะเวลาจ้าง 2 ปี เชิญชวนทั่วไป ก.ค. 65 - มิ.ย. 67

80 จ้างบริการผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงิน และตรวจสอบงบการเงิน 5,000,000.00 จัดจ้างในประเทศ วิธีประกาศ เม.ย. 64 พ.ค. 64 พ.ค. 64 ก.ย. 64 ก.พ. 66 บช.งบ.

สำหรับปีงบประมาณ 2565 เชิญชวนทั่วไป


