
ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

1 จัดซ้ืออุปกรณ์ Oscilloscope Calibrator พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 5,900,000.00 จัดซ้ือ วธิคัีดเลือก มิ.ย. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 พ.ย. 63 มี.ค. 64

จ ำนวน 1 ชดุ ทดแทนของเดิม ในประเทศ

2 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน เพื่อใชใ้นกิจกำรของ 1,657,100.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ค. 64 มี.ค. 64 พ.ค. 64 ก.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

บริษัท ประจ ำกองปฏิบัติกำรบินดอนเมือง เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ส.ค. 64 - ก.ค. 66

3 จัดซ้ืออะไหล่ส ำหรับอำกำศยำน Super King Air B200, B300 3,000,000.00 จัดซ้ือ วธิคัีดเลือก ส.ค. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ม.ค. 64 มี.ค. 64

เขำ้ Stock ประจ ำปี 2564 คร้ังที่ 1 ในประเทศ

4 แลกเปลี่ยนอะไหล่ระบบฐำน (Landing Gear LEG) แบบ Float Type 8,000,000.00 แลกเปลี่ยน วธิคัีดเลือก ธ.ค. 63 ก.พ. 64 มี.ค. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64

จ ำนวน 3 ชดุ และอะไหล่ Dragbrace จ ำนวน 3 ea. ส ำหรับอำกำศยำน ในประเทศ

Super King Air B200 ทะเบียน HS-DCF (ระบบฐำนครบอำยุ 6 ปี) 

5 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงส ำหรับอำกำศยำน ชนิด JET A-1 ณ สนำมบิน 14,652,300.00 จัดซ้ือ วธิเีฉพำะเจำะจง ต.ค. 63 พ.ย. 63 ม.ค. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64

จ ำนวน 17 แห่ง ในประเทศ

6 จัดซ้ืออะไหล่ส ำหรับอำกำศยำน Super King Air B200, B300 3,000,000.00 จัดซ้ือ วธิคัีดเลือก ม.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64

เขำ้ Stock ประจ ำปี 2564 คร้ังที่ 2 ในประเทศ

7 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน เพื่อใชใ้นกิจกำรของบริษัท 1,460,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ค. 64 มี.ค. 64 พ.ค. 64 ก.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ประจ ำกองวศิวกรรมอำกำศยำน ดอนเมือง เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ส.ค. 64 - ก.ค. 66

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

8 จัดจำ้งที่ปรึกษำในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกลุม่ผู้ใชบ้ริกำรภำยนอก 1,775,000.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 ก.ย. 64

ในประเทศ

9 จัดซ้ือ TETRA Test Set จ ำนวน 1 ชดุ 2,500,000.00 จัดซ้ือ วธิเีฉพำะเจำะจง ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ม.ค. 64 เม.ย. 64

ในประเทศ

10 จัดซ้ืออุปกรณ์ Communication System Analyzer จ ำนวน 1 ชดุ 2,400,000.00 จัดซ้ือ วธิเีฉพำะเจำะจง ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ม.ค. 64 ธ.ค. 64

ในประเทศ

11 จำ้งปรับปรุงโปรแกรมระบบบริหำรงำน Business Process 2,750,000.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 พ.ค. 65

Management System (BPMS) ในประเทศ

12 จัดซ้ืออุปกรณ์หูฟัง ย่ีห้อ Plantronics จ ำนวน 2 รำยกำร 1,473,000.00 จัดซ้ือ วธิเีฉพำะเจำะจง ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ม.ค. 64 ก.พ. 64 พ.ค. 64

1. อุปกรณ์หูฟังส่วนล่ำง Push to talk จ ำนวน 60 ชดุ ในประเทศ

2. อุปกรณ์หูฟัง Headset รุ่น HW251N Supra Plus จ ำนวน 90 ชดุ

13 จัดซ้ือ License กำรใชง้ำนซอฟแวร์ระบบ RAMS PLUS จ ำนวน 2 License 1,690,000.00 จัดซ้ือ วธิเีฉพำะเจำะจง ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64

เป็นเวลำ 1 ปี ในประเทศ

14 จัดซ้ือ License กำรใชง้ำนระบบ GNSS Service Prediction Software 3,396,306.00 จัดซ้ือ วธิเีฉพำะเจำะจง มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63

and System (RAIM) จ ำนวน 3 License เป็นเวลำ 1 ปี ต่ำงประเทศ



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

15 จัดซ้ือ License กำรใชง้ำนระบบฐำนขอ้มูลด้ำนกำรบิน 15,994,000.00 จัดซ้ือ วธิเีฉพำะเจำะจง มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63

(Aeronautical Database) เป็นเวลำ 2 ปี ประกอบด้วย ในประเทศ

1. โปรแกรมออกแบบและวเิครำะห์รูปแบบห้วงอำกำศ (Airspace

Design Software) จ ำนวน 1  License

2. โปรแกรมออกแบบวธิปีฏิบัติกำรบิน (Procedure Design Software

(FPDAM)) จ ำนวน 7 License

3. โปรแกรม AeroReport จ ำนวน 2 License

16 จัดซ้ือ License กำรใชง้ำนระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ArcGIS 948,468.00 จัดซ้ือ วธิเีฉพำะเจำะจง ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64

จ ำนวน 5  License เป็นเวลำ 1 ปี ในประเทศ

17 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ ชนิดแขวนใต้ผ้ำเพดำน/ฝังฝ้ำ จ ำนวน 6 รำยกำร 2,190,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64

รวม 34 ชดุ ติดตัง้ ณ ศูนย์ควบคุมกำรบินภูเก็ต ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

หอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศกระบี่ 

และหอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศระนอง ประกอบด้วย

1. ขนำดไม่น้อยกวำ่ 12,000 บีทียู จ ำนวน 2 ชดุ

2. ขนำดไม่น้อยกวำ่ 18,000 บีทียู จ ำนวน 2 ชดุ

3. ขนำดไม่น้อยกวำ่ 25,000 บีทียู จ ำนวน 25 ชดุ

4. ขนำดไม่น้อยกวำ่ 30,000 บีทียู จ ำนวน 2 ชดุ

5. ขนำดไม่น้อยกวำ่ 32,000 บีทียู จ ำนวน 1 ชดุ

6. ขนำดไม่น้อยกวำ่ 36,000 บีทียู จ ำนวน 2 ชดุ



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

18 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน เพื่อใชใ้นกิจกำรของ 1,365,100.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ค. 64 ก.พ. 64 เม.ย. 64 มิ.ย. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

บริษัทและรับ-ส่งพนักงำน ประจ ำหอควบคุมกำรจรำจร ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ก.ค. 64 - มิ.ย. 66

ทำงอำกำศระนอง เป็นเวลำ 2 ปี

19 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ณ หอควบคุมกำรจรำจร 2,272,320.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง พ.ค. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ทำงอำกำศกระบี่ เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ ต.ค. 63 - ก.ย. 65

20 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ณ หอควบคุมกำรจรำจร 1,027,368.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ก.พ. 64 เม.ย. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ทำงอำกำศระนอง เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ พ.ค. 64 - เม.ย. 66

21 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ เพื่อรับ-ส่งพนักงำน และใชใ้นภำรกิจของ 1,788,500.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ มิ.ย. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 พ.ย. 63 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

บริษัท ณ หอบังคับกำรบินเบตง จังหวัดยะลำ จ ำนวน 1 คัน ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ธ.ค. 63 - พ.ย. 65

เป็นเวลำ 2 ปี

22 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมสะอำด ณ หอบังคับกำรบินเบตง 788,880.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ มิ.ย. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 พ.ย. 63 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

จังหวัดยะลำ เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ธ.ค. 63 - พ.ย. 65

23 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ณ หอบังคับกำรบินเบตง 1,029,600.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจง มิ.ย. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 พ.ย. 63 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

จังหวัดยะลำ เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ ธ.ค. 63 - พ.ย. 65



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

24 จัดจำ้งบริกำรดูแลต้นไม้ สนำมหญ้ำ สวนหย่อม บริเวณอำคำรที่ท ำกำร 831,600.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ มิ.ย. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 พ.ย. 63 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

และบ้ำนพักรับรอง ณ หอบังคับกำรบินเบตง จังหวัดยะลำ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ธ.ค. 63 - พ.ย. 65

เป็นเวลำ 2 ปี

25 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ จ ำนวน 4 คัน รับ-ส่งพนักงำนและใชใ้น 6,853,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ เม.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ต.ค. 63 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

กิจกำรของบริษัท ณ ศูนย์ควบคุมกำรบินหำดใหญ่ เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป พ.ย. 63 - ต.ค. 65

26 จัดจำ้งปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้ำ ณ ศูนย์ควบคุมกำรบินหำดใหญ่ 8,000,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ย. 63 ต.ค. 63 ธ.ค. 63 ก.พ. 64 ก.ค. 64

หอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศตรัง ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

และหอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศนรำธวิำส

27 จัดหำและติดตัง้ระบบเคเบิ้ลทีว ี(DMATV) จ ำนวน 1 ระบบ 1,000,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ก.ย. 63 พ.ย. 63 ก.พ. 64

ทดแทนของเดิมบริเวณอำคำรสโมสรและบ้ำนพักพนักงำน ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

ศูนย์ควบคุมกำรบินหำดใหญ่

28 จัดจำ้งปรับปรุงห้องปฏิบัติงำน Appoach และห้องปฏิบัติงำน 1,135,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ต.ค. 63 พ.ย. 63 ม.ค. 64 มี.ค. 64 ก.ค. 64

Radar Processing ชัน้ 2 อำคำรปฏิบัติกำร ศูนย์ควบคุมกำรบินหำดใหญ่ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

29 จัดจำ้งบริกำรดูแลต้นไม้ สนำมหญ้ำ สวนหย่อม 5,704,800.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ค. 64 มี.ค. 64 พ.ค. 64 ก.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ณ ศูนย์ควบคุมกำรบินหำดใหญ่ เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ส.ค. 64 - ก.ค. 66



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

30 จัดจำ้งบริกำรบ ำรุงรักษำระบบดับเพลิงอัตโนมัติและ 560,000.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง ก.พ. 64 มี.ค. 64 พ.ค. 64 ก.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Alarm System) ในประเทศ ส.ค. 64 - ก.ค. 65

ณ ศูนย์ควบคุมกำรบินหำดใหญ่ หอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศตรัง

และหอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศนรำธวิำส เป็นเวลำ 1 ปี

31 จัดซ้ือและติดตัง้อำคำรส ำเร็จรูป จ ำนวน 1 หลัง พร้อมสร้ำงฐำนรำกและ 1,200,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ มิ.ย. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 พ.ย. 63 ก.พ. 64

หลังคำคลุม ณ ศูนย์ควบคุมกำรบินหำดใหญ่ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

32 จัดจำ้งบริกำรรรักษำควำมสะอำด ณ ศูนย์ควบคุมกำรบินสุรำษฎร์ธำนี 1,915,200.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ มี.ค. 64 เม.ย. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ส.ค. 64 - ก.ค. 66

33 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมสะอำด ณ 586,656.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ส.ค. 63 ก.ย. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

หอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศนครศรีธรรมรำช เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

34 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมสะอำด 598,320.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ มี.ค. 64 เม.ย. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ณ หอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศชมุพร เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ส.ค. 64 - ก.ค. 66

35 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมสะอำด 648,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 เม.ย. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ณ หอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศสมุย เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป พ.ค. 64 - เม.ย. 66



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

36 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่งพนักงำน 1,387,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 มิ.ย. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

และใชใ้นกิจกำรประจ ำหอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศชมุพร ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ก.ค. 64 - มิ.ย. 66

เป็นเวลำ 2 ปี

37 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน เพื่อรับส่งพนักงำน 1,299,400.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ส.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

และใชใ้นกิจกำรของบริษัท ณ หอควบคุมกำรจรำจร ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ก.ย. 64 - ส.ค. 66

ทำงอำกำศนครศรีธรรมรำช เป็นเวลำ 2 ปี

38 จัดเชำ่ห้องพัก จ ำนวน 6 ยูนิต ส ำหรับพนักงำนปฏิบัติงำนหมุนเวยีน 1,224,000.00 จัดเชำ่ วธิเีฉพำะเจำะจง พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 ระยะเวลำเชำ่ 1 ปี

ณ หอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศสมุย เป็นเวลำ 1 ปี ในประเทศ มี.ค. 64 - ก.พ. 65

39 จัดจำ้งปรับปรุงถนนทำงเขำ้อำคำร RADAR SSR 800,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ต.ค. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 มี.ค. 64 พ.ค. 64

พร้อมระบบไฟฟ้ำแสงสวำ่ง ณ ศูนย์ควบคุมกำรบินสุรำษฎร์ธำนี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

40 จัดจำ้ง Outsource ชว่ยปฏิบัติงำนโยธำ ไฟฟ้ำ และงำนบ ำรุงรักษำอำคำร 811,200.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.พ. 64 มี.ค. 64 พ.ค. 64 ก.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

สถำนที่ ระบบประปำและสุขภัณฑ์ ณ ศูนย์ควบคุมกำรบินสุรำษฎร์ธำนี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ส.ค. 64 - ก.ค. 66

เป็นเวลำ 2 ปี

41 จัดจำ้งบริกำรตัดหญ้ำ ดูแลต้นไม้และสนำมหญ้ำ ณ ศูนย์ควบคุมกำรบิน 871,200.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ต.ค. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 มี.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

หัวหิน เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป เม.ย. 64 - มี.ค. 66



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

42 จัดซ้ือพร้อมติดตัง้ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 7,270,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ส.ค. 63 ก.ย. 63 พ.ย. 63 ม.ค. 64 มิ.ย. 64

จ ำนวน 1 ระบบ ณ หอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศตรำด  ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

43 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมสะอำด 592,200.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 ก.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ณ หอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศล ำปำง เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ส.ค. 64 - ก.ค. 66

44 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมสะอำด 594,720.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ก.พ. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ณ หอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศเชยีงรำย เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป มี.ค. 64 - ก.พ. 66

45 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ณ หอควบคุมกำรจรำจร 4,109,376.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง ก.พ. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ทำงอำกำศเชยีงรำยและหอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศล ำปำง ในประเทศ ก.ค. 64 - มิ.ย. 66

เป็นเวลำ 2 ปี

46 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่งพนักงำนและ 1,395,030.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ม.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ใชใ้นกิจกำรของบริษัท ณ หอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศล ำปำง ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ก.พ. 64 - ม.ค. 66

เป็นเวลำ 2 ปี

47 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่งพนักงำนและ 1,410,360.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 เม.ย. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี 

ใชใ้นกิจกำรของบริษัท ณ หอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศแม่ฮ่องสอน ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป พ.ค. 64 - เม.ย. 66

เป็นเวลำ 2 ปี



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

48 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ จ ำนวน 4 คัน เพื่อรับ-ส่งพนักงำนและ 5,018,020.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 เม.ย. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี 

ใชใ้นกิจกำรของบริษัท ณ ศูนย์ควบคุมกำรบินเชยีงใหม่ เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป พ.ค. 64 - เม.ย. 66

49 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนำดไม่น้อยกวำ่ 1,160,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ม.ค. 64 ก.ค. 64

24,000 บีทียู จ ำนวน 22 ชดุ ติดตัง้ ณ ศูนย์ควบคุมกำรบินเชยีงใหม่ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

และหอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศลูกขำ่ย 

50 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ณ ศูนย์ควบคุมกำรบินพิษณุโลก 5,820,300.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง ก.ย. 63 ต.ค. 63 ธ.ค. 63 ก.พ. 64 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

และหอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศลูกขำ่ย 5 แห่ง เป็นเวลำ 1 ปี ในประเทศ มี.ค. 64 - ก.พ. 65

51 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมสะอำด ณ ศูนย์ควบคุมกำรบินพิษณุโลก 2,189,280.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ค. 64 ก.พ. 64 พ.ค. 64 ก.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

เป็นเวลำ 1 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ส.ค. 64 - ก.ค. 65

52 จัดจำ้งบริกำรดูแลรักษำต้นไม้ สนำมหญ้ำ สวนหย่อม 4,019,280.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ พ.ย. 63 ม.ค. 64 มี.ค. 64 มิ.ย. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ณ ศูนย์ควบคุมกำรบินพิษณุโลก เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป 16 ก.ค. 64-15 ก.ค. 66 

53 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่งพนักงำนและ 1,773,900.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ค. 64 มี.ค. 64 พ.ค. 64 ก.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 3 ปี

ใชใ้นกิจกำรของบริษัท ณ หอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศแม่สอด ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ส.ค. 64 - ก.ค. 67

เป็นเวลำ 3 ปี



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

54 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ณ ศูนย์ควบคุมกำรบินอุดรธำนี 9,327,336.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง ส.ค. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ม.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

หอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศสกลนคร ในประเทศ ก.พ 64 - ม.ค. 66

และหอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศนครพนม เป็นเวลำ 2 ปี

55 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ณ หอควบคุมกำรจรำจร 2,204,640.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 มี.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ทำงอำกำศขอนแก่น และหอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศเลย ในประเทศ เม.ย. 64 - มี.ค. 66

เป็นเวลำ 2 ปี

56 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ณ สถำนีเคร่ืองชว่ย 1,111,008.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง ส.ค. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

กำรเดินอำกำศชมุแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

57 จัดจำ้งบริกำรตัดหญ้ำ ดูแลต้นไม้ ณ ศูนย์ควบคุมกำรบินอุดรธำนี 1,285,200.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.ค. 63 ส.ค. 63 ต.ค. 63 ม.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ก.พ. 64 - ม.ค. 66

58 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมสะอำด ณ ศูนย์ควบคุมกำรบินอุดรธำนี 2,880,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ต.ค. 63 พ.ย. 63 ม.ค. 64 มี.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป เม.ย. 64 - มี.ค. 66

59 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ณ ศูนย์ควบคุมกำรบินอุบลรำชธำนี 5,555,040.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ ต.ค. 63 - ก.ย. 65



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

60 จัดซ้ือแบตเตอร่ี ส ำหรับระบบ UPS จ ำนวน 4 รำยกำร รวม 762 ลูก 697,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ก.พ. 64 มี.ค. 64 พ.ค. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64

ส ำหรับศูนย์ควบคุมกำรบินอุบลรำชธำนี ประกอบด้วย ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

1. ขนำด 12 V 7.2 AH จ ำนวน 608 ลูก

2. ขนำด 12 V 9 AH จ ำนวน 128 ลูก 

3. ขนำด 12 V 12 AH จ ำนวน 20 ลูก

4. ขนำด 12 V 200 AH จ ำนวน 6 ลูก

61 จัดจำ้งบริกำรรถตูป้รับอำกำศเพื่อให้บริกำรรับ-ส่งพนักงำนและ 2,349,530.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ต.ค. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 มี.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ใชใ้นกิจกำรของบริษัท ณ ศูนย์ควบคุมกำรบินอุบลรำชธำนี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป เม.ย. 64 - มี.ค. 66

จ ำนวน 2 คัน เป็นเวลำ 2 ปี

62 จัดซ้ือครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชส้ ำนักงำน 840,000.00 2,530,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ก.ย. 63 ต.ค. 63 ธ.ค. 63 ก.พ. 64 เม.ย. 64

ส ำหรับอำคำรฝึกอบรม เจำ้หน้ำที่ควบคุมจรำจรทำงอำกำศ วศิวกรรม ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

และพื้นที่ปฏิบัติงำน Remote Aerodrome ศูนย์ควบคุมกำรบินหำดใหญ่   

63 จัดจำ้งซ่อมบ ำรุงรักษำระบบ EMMC 3,342,120.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง ก.ย. 63 ต.ค. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ส.ค. 64

ณ ศูนย์ควบคุมกำรบินภูมิภำค 9 ศูนย์ และหอควบคุมกำรจรำจร ในประเทศ

ทำงอำกำศลูกขำ่ย



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

64 จัดซ้ือและติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบส ำหรับ 4,150,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ เม.ย. 63 ก.ค. 63 ก.ย. 63 ธ.ค. 63 ส.ค. 64

สถำนีเคร่ืองชว่ยกำรเดินอำกำศ ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

จ ำนวน 4 รำยกำร ประกอบด้วย

1. ขนำดไม่น้อยกวำ่ 15 KVA. จ ำนวน 4 ชดุ

2. ขนำดไม่น้อยกวำ่ 30 KVA. จ ำนวน 7 ชดุ

3. ขนำดไม่น้อยกวำ่ 112.5 KVA. จ ำนวน 2 ชดุ

4. ขนำดไม่น้อยกวำ่ 150 KVA. จ ำนวน 1 ชดุ

65 จัดซ้ือพร้อมติดตัง้ระบบกำรเดินสำยไฟแบบบัสเวย์ (BUSWAY) และ 78,620,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ เม.ย. 63 ส.ค. 63 ต.ค. 63 ม.ค. 64 ส.ค. 64

ตูค้วบคุมระบบส่งจำ่ยก ำลังไฟฟ้ำ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

(MAIN DISTRIBUTION BOARD : MDB)  ณ อำคำรอ ำนวยกำร .

อำคำรโรงไฟฟ้ำเก่ำ และอำคำรปฏิบัติกำร ส ำนักงำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ

66 จัดจำ้งซ่อมบ ำรุงรักษำระบบตูส้ำขำโทรศัพท์ PABX ย่ีห้อ ALCATEL 847,000.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

รุ่น OMNI PCX ENTERPRISE ณ อำคำรศูนย์ควบคุมจรำจรทำงอำกำศ ในประเทศ มี.ค. 64 - ก.พ. 65

เขตประชดิสนำมบินกรุงเทพ ATC Complex ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

เป็นเวลำ 1 ปี



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

67 จัดซ้ือพร้อมติดตัง้แบตเตอร่ีส ำหรับเคร่ือง UPS จ ำนวน 5 รำยกำร 10,000,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ พ.ค. 63 ก.ค. 63 พ.ย. 63 ม.ค. 64 ส.ค. 64

รวม 1,792 ลูก ทดแทนของเดิม ณ ส่วนกลำง และศูนย์ภูมิภำค ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

ประกอบด้วย      

1. ขนำด 9Ah/12 V  จ ำนวน 112 ea.

2. ขนำด 15Ah/12 V จ ำนวน 64 ea.

3. ขนำด 55Ah/12 V จ ำนวน 1296 ea.

4. ขนำด 90Ah/12 V จ ำนวน 160 ea.

5. ขนำด 120Ah/12 V จ ำนวน 160 ea.

68 จัดจำ้งซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเคร่ืองจำ่ยก ำลังไฟฟ้ำต่อเนื่อง (UPS) 11,762,080.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง พ.ค. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

ย่ีห้อ EATON พร้อมเคร่ืองถ่ำยโอนแหล่งจำ่ยไฟฟ้ำอัตโนมัติ (STS) ในประเทศ ต.ค. 63 - ก.ย. 64

อุปกรณ์ควบคุมและแจกจำ่ยกระแสไฟฟ้ำ (PDU) และอุปกรณ์ประกอบ

ณ ส่วนกลำง และศูนย์ภูมิภำค เป็นเวลำ 1 ปี

69 จัดจำ้งซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเคร่ืองจำ่ยกระแสไฟฟ้ำต่อเนื่อง (UPS) 5,013,701.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 เม.ย. 64 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

ย่ีห้อ SOCOMEC พร้อมเคร่ืองถ่ำยโอนแหล่งจำ่ยไฟฟ้ำอัตโนมัติ (STS) ในประเทศ พ.ค. 64 - เม.ย. 65

และอุปกรณ์ประกอบ ณ ส่วนกลำง และศูนย์ภูมิภำค เป็นเวลำ 1 ปี



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

70 จัดจำ้งซ่อมบ ำรุงรักษำเคร่ืองยนต์ก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง 3,388,900.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ มิ.ย. 63 ส.ค. 63 ต.ค. 63 ธ.ค. 63 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

และอุปกรณ์ประกอบระบบอัตโนมัติ ณ ส ำนักงำนใหญ่ทุง่มหำเมฆ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง และท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย

1. เคร่ืองยนต์ก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง (Diesel Generator : GEN) 

จ ำนวน 23 ชดุ

2. อุปกรณ์ประกอบระบบอัตโนมัติ (Automatic Transfer Switch : ATS)

 จ ำนวน 29 ชดุ

71 จัดจำ้งบ ำรุงรักษำตูส้ำขำโทรศัพท์ ย่ีห้อ Ericsson-LG รุ่น iPECS-CM 5,726,900.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง มิ.ย. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 พ.ย. 63 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

ณ ส ำนักงำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ในประเทศ ธ.ค. 63 - พ.ย. 64

และศูนย์ภูมิภำค 7 แห่ง เป็นเวลำ 1 ปี

72 จัดจำ้งซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจำ่ยกระแสไฟฟ้ำต่อเนื่อง (UPS) ย่ีห้อ RITTAL 540,000.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

จ ำนวน 2 ชดุ ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง เป็นเวลำ 1 ปี ในประเทศ พ.ย. 63 - ต.ค. 64

73 จัดจำ้ง out source บริกำรซ่อมบ ำรุงงำนระบบไฟฟ้ำและ 5,614,800.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.พ. 64 มี.ค. 64 พ.ค. 64 ก.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

อุปกรณ์งำนโทรศัพท์ ณ ที่ท ำกำรบริษัท ส ำนักงำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ส.ค. 64 - ก.ค. 65

สุวรรณภูมิและดอนเมือง เป็นเวลำ 1 ปี



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

74 จัดซ้ือพร้อมติดตัง้เคร่ืองจำ่ยก ำลังไฟฟ้ำต่อเนื่อง (UPS) จ ำนวน 35 ชดุ 25,380,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ เม.ย. 63 ก.ค. 63 ธ.ค. 63 เม.ย. 64 ส.ค. 65

และเคร่ืองถ่ำยโอนแหล่งจำ่ยไฟฟ้ำอัตโนมัติ (STS) จ ำนวน 11 ชดุ พร้อม ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

อุปกรณ์ประกอบ ณ ส่วนกลำง และศูนย์ภูมิภำค

75 จัดซ้ือและติดตัง้เคร่ืองยนต์ก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 45,000,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ม.ค. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ต.ค. 63 ส.ค. 64

จ ำนวน 17 ชดุ (17 สถำนี) ณ อำคำรหอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

สถำนีเคร่ืองชว่ยกำรเดินอำกำศและสถำนีรับ-ส่งวทิยุ 

76 จัดจำ้งบริกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศแบบควบคุมอุณหภูมิ 910,590.80 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ พ.ค. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ต.ค. 63 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

และควำมชื้นอัตโนมัติ (Precision Air) จ ำนวน 39 ชดุ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป พ.ย. 63 - ต.ค. 65

ณ ที่ท ำกำรบริษัท ส ำนักงำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 

และท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ เป็นเวลำ 2 ปี

77 จัดจำ้งบ ำรุงรักษำระบบดับเพลิงด้วยน้ ำ (Fire Protection) 860,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ก.ย. 63 พ.ย. 63 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

พร้อมตรวจสอบ ประสิทธภิำพเคร่ืองสูบน้ ำดับเพลิง ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ธ.ค. 63 - พ.ย. 64

(Performance Curve) ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ เป็นเวลำ 1 ปี

78 จัดจำ้งบริกำรดูแลรักษำต้นไม้ สนำมหญ้และสวนหย่อม 1,208,400.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ต.ค. 63 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

บริเวณที่ท ำกำรบริษัท ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป พ.ย. 63 - ต.ค. 65



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

79 จัดจำ้ง out source บริกำรซ่อมบ ำรุงงำนระบบไฟฟ้ำ ระบบปรับอำกำศ 9,148,800.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ มี.ค. 64 เม.ย. 64 มิ.ย. 64 ส.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ระบบประปำ สุขำภิบำล สุขภัณฑ์ และงำนโยธำ ณ ที่ท ำกำรบริษัท ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ก.ย. 64 - ส.ค. 66

ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ เป็นเวลำ 2 ปี

80 จัดจำ้งบ ำรุงรักษำลิฟต์ ย่ีห้อ Jardine Schindler จ ำนวน 2 ชดุ ณ อำคำร 666,000.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง พ.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 พ.ย. 63 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ศูนย์ควบคุมจรำจรทำงอำกำศเขตประชดิสนำมบินกรุงเทพ ในประเทศ ธ.ค. 63 - พ.ย. 65

ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ เป็นเวลำ 2 ปี

81 จัดจำ้งท ำระบบกันซึมพื้นดำดฟ้ำ อำคำรอ ำนวยกำรและอำคำรมหำเมฆ 690,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ส.ค. 63 ต.ค. 63 ธ.ค. 63 ก.พ. 64 เม.ย. 64

ณ ส ำนักงำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

82 จัดจำ้งบริกำรบ ำรุงรักษำลิฟต์ ย่ีห้อ KONE จ ำนวน 12 เคร่ือง 558,000.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง ต.ค. 63 พ.ย. 63 ม.ค. 64 มี.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ณ ที่ท ำกำรบริษัท ส ำนักงำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ ในประเทศ เม.ย. 64 - มี.ค. 66

และท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ เป็นเวลำ 2 ปี

83 จัดจำ้งบริกำรบ ำรุงรักษำระบบบ ำบัดน้ ำเสีย งำนประปำและงำนโยธำ 5,140,800.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.พ. 64 มี.ค. 64 พ.ค. 64 ก.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ณ ส ำนักงำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ส.ค. 64 - ก.ค. 66

84 จัดจำ้งบริกำรท ำควำมสะอำด อำคำรที่ท ำกำรบริษัท ณ ท่ำอำกำศยำน 5,692,800.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.พ. 64 มี.ค. 64 พ.ค. 64 ก.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ดอนเมือง เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ส.ค. 64 - ก.ค. 66



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

85 จัดจำ้งบริกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองฟอกอำกำศ ณ ที่ท ำกำรบริษัท 1,082,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ม.ค. 64 มี.ค. 64 พ.ค. 64 ก.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ทุง่มหำเมฆ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง และท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ส.ค. 64 - ก.ค. 66

จ ำนวน 365 เคร่ือง เป็นเวลำ 2 ปี

86 จัดซ้ือพร้อมติดตัง้เคร่ืองปรับอำกำศแบบ Air Handing Unit (AHU) 650,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ มิ.ย. 63 ส.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 มี.ค. 64

ขนำดไม่น้อยกวำ่ 180,000 BTU/HR จ ำนวน 2 ชดุ ณ อำคำรมหำเมฆ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

ส ำนักงำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ

87 จัดซ้ือพร้อมติดตัง้ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) 3,200,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ม.ค. 64 เม.ย. 64

จ ำนวน 1 ระบบ ณ อำคำรหอบังคับกำรบินดอนเมืองเก่ำ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

และสถำนีเรดำร์ทุติยภูมิเก่ำ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง

88 จัดซ้ืออะไหล่ส ำรองส ำหรับสถำนีเคร่ืองชว่ยกำรเดินอำกำศ Localizer/ 17,500,000.00 จัดซ้ือ วธิเีฉพำะเจำะจง ส.ค. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ม.ค. 64 ก.ค. 64

Glide Slope/DVOR/DME ทั่วประเทศ ในประเทศ

89 จัดซ้ืออุปกรณ์ GNSS MON RECEIVER ส ำหรับเป็นอุปกรณ์ส ำรองของ 2,000,000.00 จัดซ้ือ วธิเีฉพำะเจำะจง ส.ค. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ม.ค. 64 ก.ค. 64

ระบบ GNSS ในประเทศ

90 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมปลอดภัย บริเวณที่ท ำกำรบริษัท 1,104,048.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 ก.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ณ สถำนีเคร่ืองชว่ยกำรเดินอำกำศ NDB จังหวัดปรำจนีบุรี เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ ส.ค. 64 - ก.ค. 66



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

91 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมปลอดภัย บริเวณที่ท ำกำรบริษัท 1,145,712.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง มิ.ย. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ณ สถำนีเคร่ืองชว่ยกำรเดินอำกำศ จังหวัดระยอง เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ พ.ย. 63 - ต.ค. 65

92 จัดซ้ืออุปกรณ์ UNIVERSAL SOFTWARE RADIO PERIPHEPAL (USRP) 1,050,000.00 จัดซ้ือ วธิคัีดเลือก ต.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 เม.ย. 64 ก.ค. 64

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ ำนวน 3 ชดุ ในประเทศ

93 จัดซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Server จ ำนวน 37 เคร่ือง 11,710,000.00 จัดซ้ือ วธิคัีดเลือก ส.ค. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ม.ค. 64 พ.ค. 64

ส ำหรับเป็น Spare Parts ของระบบ TMCS และ SBA&DMA Upgrade ในประเทศ

94 จัดซ้ืออุปกรณ์ Network Switch ย่ีห้อ CISCO จ ำนวน 3 รำยกำร 4,580,000.00 จัดซ้ือ วธิคัีดเลือก ส.ค. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ม.ค. 64 พ.ค. 64

ส ำหรับเป็น Spare Parts โครงกำรระบบ TMCS  ในประเทศ

และ SBA&DMA Upgrade ประกอบด้วย

1. Network Switch รุ่น CISCO 2960 24 ports จ ำนวน 17 ตัว

2. Network Switch รุ่น CISCO 2960 48 ports จ ำนวน 4 ตัว

3. Network Switch รุ่น CISCO 3860 24 ports จ ำนวน 2 ตัว

95 จัดซ้ือจอแสดงผล ควำมละเอยีด 2Kx2K จ ำนวน 21 จอ 19,020,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ส.ค. 63 ต.ค. 63 ธ.ค. 63 ก.พ. 64 มิ.ย. 64

ส ำหรับเป็น Spare Parts โครงกำรระบบ TMCS ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

และ SBA&DMA Upgrade 



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

96 จัดซ้ือ NTP Time Server จ ำนวน 4 เคร่ือง 740,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ส.ค. 63 ต.ค. 63 ธ.ค. 63 ก.พ. 64 เม.ย. 64

ส ำหรับเป็น Spare Parts โครงกำรระบบ TMCS ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

และ SBA&DMA Upgrade  

97 จัดซ้ือ RADIO FREQUENCY ANALYZER (RF) จ ำนวน 1 ชดุ 3,720,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ส.ค. 63 ต.ค. 63 ธ.ค. 63 ก.พ. 64 พ.ค. 64

เพิ่มเติมส ำหรับระบบ MULTILATERATION (MLAT) ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

98 จัดซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 22,400,071.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ส.ค. 63 ต.ค. 63 ธ.ค. 63 ก.พ. 64 เม.ย. 64

เพื่อเป็นอะไหล่ของระบบ TMCS และ SBA&DMA Upgrade ประกอบด้วย ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

1. จอแสดงผล LCD Monitor ขนำด 24 นิ้ว จ ำนวน 633 จอ

2. HDD ขนำด 146GB SAS 2.5" จ ำนวน 692 ชดุ

3. HDD ขนำด 1TB SATA 3.5" จ ำนวน 1,090 ชดุ

4. HDD ขนำด 2TB SATA DS 2.5" จ ำนวน 45 ชดุ

5.  Mouse มีสำย จ ำนวน 545 ชดุ

6. Keyboard มีสำย ส ำหรับ Workstation จ ำนวน 545 ชดุ

99 จัดซ้ือ Digital Receiver ย่ีห้อ INDRA จ ำนวน 3 ชดุ 25,987,500.00 จัดซ้ือ วธิเีฉพำะเจำะจง ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 ธ.ค. 63 ธ.ค. 64

เป็นอะไหล่ระบบ SSR ณ ศูนย์ควบคุมกำรบินภูเก็ต, ศูนย์ควบคุมกำรบิน ในประเทศ

สุรำษฎร์ธำนี และศูนย์ควบคุมกำรบินกำรบินอุบลรำชธำนี



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

100 จัดซ้ืออะไหล่ของระบบ MLAT ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 5,093,550.00 จัดซ้ือ วธิเีฉพำะเจำะจง ส.ค. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ธ.ค. 64

จ ำนวน 2 รำยกำร ประกอบด้วย ในประเทศ

1. Reference Transmitter จ ำนวน 1 ชดุ

2. Receiver Unit จ ำนวน 6 ชดุ

101 จัดจำ้งที่ปรึกษำติดตำมตรวจสอบสภำพแวดล้อม 325,000.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง ส.ค. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ธ.ค. 64

ณ ท่ำอำกำศยำนแม่ฮ่องสอน ในประเทศ

102 จัดซ้ือพร้อมติดตัง้อุปกรณ์ APPLICATION POLICY INFRASTRUCTURE 2,150,000.00 จัดซ้ือ วธิคัีดเลือก มิ.ย. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 ก.พ. 64

CONTROLLER (APIC CONTROLLER) ย่ีห้อ Cisco จ ำนวน 2 ชดุ ในประเทศ

ณ อำคำร 60 ปี ส ำนักงำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ

103 จัดซ้ือ License กำรใช ้Software License Firewall 650,000.00 จัดซ้ือ วธิคัีดเลือก ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ก.พ. 64 เม.ย. 64

ย่ีห้อ Fortigate รุ่น 200D จ ำนวน 8 License เป็นเวลำ 1 ปี ในประเทศ

104 จัดซ้ือ License กำรใช ้Software License Firewall 1,040,000.00 จัดซ้ือ วธิคัีดเลือก ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 เม.ย. 64 มิ.ย. 64

ย่ีห้อ Cisco รุ่น ASA 5585-X จ ำนวน 4 License เป็นเวลำ 1 ปี ในประเทศ

105 จัดซ้ือ License กำรใชง้ำนระบบเทคโนโลยีบริหำรจัดกำรขอ้มูล 920,000.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63

เพื่อรองรับขอ้มูลด้ำนกำรบิน เป็นเวลำ 1 ปี ในประเทศ



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

106 จัดจำ้ง Scale Out ระบบเทคโนโลยีบริหำรจัดกำรขอ้มูลเพื่อรองรับขอ้มูล 1,200,000.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ก.ค. 64

ด้ำนกำรบิน ในประเทศ

107 จัดเชำ่วงจรสื่อสำร DDN Speed 64 Kbps จ ำนวน 3 วงจร 1,164,600.00 จัดเชำ่ วธิเีฉพำะเจำะจง ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 ธ.ค. 63 ระยะเวลำเชำ่ 1 ปี 

ส ำหรับวงจร ATN ระหวำ่งกรุงเทพ-มุมไบ กรุงเทพ-สิงคโปร์ ในประเทศ ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

กรุงเทพ-ฮ่องกง เป็นเวลำ 1 ปี

108 จัดเชำ่วงจรสื่อสำร DDN Speed 64 Kbps จ ำนวน 1 วงจร 1,200,000.00 จัดเชำ่ วธิเีฉพำะเจำะจง ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ม.ค. 64 ระยะเวลำเชำ่ 1 ปี 

ส ำหรับวงจร ATN ระหวำ่ง กรุงเทพ-ปักกิ่ง เป็นเวลำ 1 ปี ในประเทศ ก.พ. 64 - ม.ค. 65

109 จัดเชำ่วงจรสื่อสำร MPLS A เป็นเวลำ 1 ปี 10,000,000.00 จัดเชำ่ วธิเีฉพำะเจำะจง ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 มิ.ย. 64 ระยะเวลำเชำ่ 1 ปี

ในประเทศ ก.ค. 64 - มิ.ย. 65

110 จัดเชำ่วงจรสื่อสำร MPLS B เป็นเวลำ 1 ปี 14,000,000.00 จัดเชำ่ วธิเีฉพำะเจำะจง เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ส.ค. 64 ระยะเวลำเชำ่ 1 ปี

ในประเทศ ก.ย. 64 - ส.ค. 65

111 จัดเชำ่วงจรสื่อสำร MPLS VPN ระหวำ่งทุง่มหำเมฆ สุวรรณภูมิ 8,000,000.00 จัดเชำ่ วธิเีฉพำะเจำะจง ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 มิ.ย. 64 ระยะเวลำเชำ่ 1 ปี

ดอนเมือง ฝ่ำยบินทดสอบ ศูนย์ควบคุมกำรบินภูมิภำค ในประเทศ ก.ค. 64 - มิ.ย. 65

และหอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศภูมิภำค เป็นเวลำ 1 ปี



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

112 จัดเชำ่ขำ่ยสื่อสำร Internet A ส ำหรับองค์กร (corporate Internet)  1,100,000.00 จัดเชำ่ วธิเีฉพำะเจำะจง ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 ธ.ค. 63 ระยะเวลำเชำ่ 1 ปี

ขำ่ยหลัก ณ ส ำนักงำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ เป็นเวลำ 1 ปี ในประเทศ ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

113 จัดเชำ่ขำ่ยสื่อสำร Internet B ส ำหรับองค์กร (corporate Internet) 1,000,000.00 จัดเชำ่ วธิเีฉพำะเจำะจง พ.ค. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ระยะเวลำเชำ่ 1 ปี

ขำ่ยรอง ณ ส ำนักงำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ เป็นเวลำ 1 ปี ในประเทศ ต.ค. 63 - ก.ย. 64

114 จัดซ้ือและติดตัง้ระบบ ICT Network Security ส ำหรับเครือขำ่ย 30,000,000.00 จัดซ้ือ วธิคัีดเลือก พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 มี.ค. 64 ส.ค. 64

แบบไร้สำย (WLAN IPS) ณ ที่ท ำกำรบริษัท ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ในประเทศ

ดอนเมือง และศูนย์ควบคุมกำรบินส่วนภูมิภำค 9 แห่ง

115 จัดซ้ือพร้อมติดตัง้อุปกรณ์ NETWORK MONITOR AND MANAGEMENT 25,000,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 มี.ค. 64 ส.ค. 64

จ ำนวน 12 ชดุ ณ ที่ท ำกำรบริษัท ส ำนักงำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ดอนเมือง 

และศูนย์ควบคุมกำรบินส่วนภูมิภำค 9 แห่ง

116 จัดซ้ือพร้อมติดตัง้อุปกรณ์ระบบขำ่ยสื่อสำร SDH MULTIPLEXER 47,000,000.00 จัดซ้ือ วธิเีฉพำะเจำะจง ก.ค. 63 ต.ค. 63 ม.ค. 64 เม.ย. 64 มิ.ย. 65

จ ำนวน 1 ระบบ เป็นขำ่ยหลัก  ณ หอบังคับกำรบินสุวรรณภูมิ ในประเทศ

117 จัดซ้ืออุปกรณ์ระบบขำ่ยสื่อสำร SWITCH LAYER2 จ ำนวน 1 ระบบ 13,000,000.00 จัดซ้ือ วธิคัีดเลือก ก.ค. 63 ต.ค. 63 ม.ค. 64 เม.ย. 64 ก.พ. 65

เป็นขำ่ยส ำรอง ณ หอบังคับกำรบินสุวรรณภูมิ ในประเทศ



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

118 จัดซ้ือระบบวทิยุสื่อสำรพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 11,707,000.00 58,830,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ มิ.ย. 63 ก.ย. 63 พ.ย. 63 มิ.ย. 64 เม.ย. 65

ส ำหรับศูนย์ควบคุมกำรบินพิษณุโลก หอควบคุมกำรจรำจร ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

ทำงอำกำศแพร่ เพชรบูรณ์ สุโขทัย  ตำก น่ำน และแม่สอดแห่งใหม่

119 จัดซ้ือพร้อมติดตัง้ระบบ VOICE COMMUNICATION CONTROL SYSTEM 32,880,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ มิ.ย. 63 ก.ย. 63 พ.ย. 63 มิ.ย. 64 ส.ค. 65

(VCCS) และอุปกรณ์ประกอบ จ ำนวน 2 ชดุ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

ณ หอบังคับกำรบินดอนเมือง และเชยีงรำย

120 จัดซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร ประกอบด้วย 27,076,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ธ.ค. 63 ม.ค. 64 มี.ค. 64 พ.ค. 64 ก.ค. 64

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบตัง้โต๊ะ จ ำนวน 612 ชดุ ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพำ จ ำนวน 101 ชดุ

3. เคร่ืองพิมพ์ Dot Matrix แบบแคร่สัน้ จ ำนวน 9 ชดุ                   

4. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction Printer ชนิดขำว-ด ำ จ ำนวน 156 ชดุ

5. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี จ ำนวน 19 ชดุ

6. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ขำว-ด ำ จ ำนวน 25 ชดุ 

121 จัดซ้ือซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ จ ำนวน 2 รำยกำร ประกอบด้วย 572,000.00 จัดซ้ือ วธิคัีดเลือก ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ก.พ. 64 มี.ค. 64

1. Microsoft Visio จ ำนวน 40 ชดุ ในประเทศ

2. Microsoft Office จ ำนวน 15 ชดุ



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

122 จัดจำ้งบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมโปรแกรมส ำเร็จรูป SAP 6,990,120.00 จัดจำ้ง วธิคัีดเลือก ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

ของระบบงำน ERP ส ำหรับระบบบัญช ีกำรเงิน และพัสดุ เป็นเวลำ 1 ปี ในประเทศ ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

123 จัดจำ้งบริกำรดูแลรักษำควำมสะอำดห้องพักรับรอง ชัน้ 9 และชัน้ 10 3,960,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 ส.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

อำคำรงำมดูพลี ส ำนักงำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป 7 ก.ย. 64 - 6 ก.ย. 66

124 จัดจำ้งท ำเหรียญ โล่ และถ้วยรำงวัลโครงกำรวทิยุกำรบิน 778,100.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ก.พ. 64 เม.ย. 64 มิ.ย. 64

มินิวอลเลย์บอล ประจ ำปี 2564 ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

125 จัดจำ้งบริกำรงำนด้ำนโภชนำกำรประจ ำสโมสรฯ ณ ส ำนักงำนใหญ่ 2,105,400.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ก.พ. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 ก.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ทุง่มหำเมฆ เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ส.ค. 64 - ก.ค. 66

126 จัดจำ้งพนักงำนขบัรถตูป้รับอำกำศ แบบ Outsource เพื่อสนับสนุน 1,425,600.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 ม.ค. 64 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

ภำรกิจบริษัท ณ ส ำนักงำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป ก.พ. 64 - ม.ค. 66

127 จัดซ้ือของที่ระลึกส ำหรับพนักงำนผู้ปฏิบัติงำนครบรอบ 35 ปี 25 ปี 15 ปี 9,471,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ธ.ค. 63 มี.ค. 64

ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

128 จัดซ้ือของที่ระลึกส ำหรับพนักงำนเกษียณอำยุ ประจ ำปี 2564 1,170,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64

(แผ่นทองค ำ) ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

129 จัดจำ้งบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมโปรแกรม TeamMate Audit 1,274,050.00 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง ก.ค. 63 ส.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ระยะเวลำจำ้ง 1 ปี

Management  เป็นเวลำ 1 ปี ในประเทศ ต.ค. 63 - ก.ย. 64

130 จัดเชำ่ห้องพัก ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรจรำจรทำงอำกำศ 504,000.00 จัดเชำ่ วธิเีฉพำะเจำะจง ก.ค. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ระยะเวลำเชำ่ 2 ปี

ภูมิภำค 2 จ ำนวน 1 ยูนิต เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ ต.ค. 63 - ก.ย. 65

131 จัดเชำ่ห้องพัก ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรใหญ่ (ส ำนักพัฒนำธรุกิจ) 504,000.00    จัดเชำ่ วธิเีฉพำะเจำะจง ก.ค. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ระยะเวลำเชำ่ 2 ปี

จ ำนวน 1 ยูนิต เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ ต.ค. 63 - ก.ย. 65

132 จำ้งบริกำรผู้สอบบัญชสีอบทำนงบกำรเงิน และตรวจสอบงบกำรเงิน 5,000,000.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ เม.ย. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 ก.ย. 63 ก.พ. 65

ส ำหรับปีงบประมำณ 2564 ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

133 จัดจำ้งบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ณ ส ำนักงำนใหญ่ ทุง่มหำเมฆ 23,914,680.00 จัดจำ้ง วธิปีระกำศ พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ต.ค. 63 ระยะเวลำจำ้ง 2 ปี

เป็นเวลำ 2 ปี ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป พ.ย. 63 - ต.ค. 65

134 เชำ่เครือขำ่ย Common Regional Virtual Private Network (CRV) 18,600,000.00 จัดซ้ือ วธิเีฉพำะเจำะจง ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 ระยะเวลำเชำ่ 5 ปี

เป็นเวลำ 5 ปี ต่ำงประเทศ พ.ย. 63 - ต.ค. 68

135 จัดซ้ือพร้อมติดตัง้ระบบชว่ยกำรเดินอำกำศ DME (Distance Measuring 19,530,000.00 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ส.ค. 63 พ.ย. 63 มี.ค. 64 ก.ค. 64 มี.ค. 65

Equipment) จ ำนวน 3 ชดุ ณ ท่ำอำกำศยำนตำก สุโขทัย ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

และสถำนีเคร่ืองชว่ยกำรเดินอำกำศปรำจนีบุรี



ล ำดับ แผนงำน

ที่ โครงกำร  , งำน / รำยกำร งบด ำเนินกำร จัดซ้ือ/จัดจำ้ง/เชำ่/แลกเปลีย่น วธิกีำรจัดหำ จัดท ำ ส่ง ประกำศ ท ำสัญญำ ส่งมอบ

ผูกพันจำกปีอื่น ปี 2564 ปี 2564 ในประเทศ/ตำ่งประเทศ Spec. แจง้จัดหำ เชญิชวน

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงีบประมาณ 2564

บรษัิท วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากัด

กรณีวงเงนิเกินกว่า 500,000.- บาท และหรอือยู่ในอ านาจจัดหาโดยกองการพัสดุ 

งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (บาท) กำรด ำเนินกำรจัดหำ ก ำหนดด ำเนินกำร (เดือน/ปี)

136 จัดจำ้งท ำคอนโซลควบคุมจรำจรทำงอำกำศ 1,207,000.00 จัดจำ้ง วธิคัีดเลือก มิ.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ม.ค. 64 พ.ค. 64

ณ หอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศแม่สอด ในประเทศ

137 จัดซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และอุปกรณ์แสดงผล ปี 2563 จัดซ้ือ วธิปีระกำศ ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ม.ค. 64 พ.ค. 64

รวมจ ำนวน 12 ชดุ ส ำหรับหอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศแม่สอด 720,000.00 ในประเทศ เชญิชวนทั่วไป

138 จัดจำ้งก่อสร้ำงอำคำรส่งวทิยุ และเสำอำกำศ Self Support Tower ปี 2563 จัดจำ้ง วธิเีฉพำะเจำะจง ก.ย. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 พ.ค. 64

แบบสี่เหลี่ยม ควำมสูง 24 เมตร ณ หอควบคุมกำรจรำจร 2,100,000.00 ในประเทศ

ทำงอำกำศแม่สอด


