
ล ำดบัที่ หมำยเหตุ

งำนตอ่เน่ือง งำนที่ ประกำศ คำดว่ำจะ คำดว่ำจะมี งบประมำณที่ เงินนอก

จ ำนวน ที่ผูกพัน เสร็จ สอบ ประกวด สอบรำคำ/ ลงนำมใน กำรส่งมอบ ไดร้ับอนุมัตใิน งบประมำณ

(หน่วยนับ) งบประมำณ ภำยในปี รำคำ รำคำ มี (/) ไม่มี (/) ประกวด สัญญำ ป.ี..... ป2ี558 หรือเงิน

ปตีอ่ไป ...... รำคำ (เดอืน/ป)ี (เดอืน/ป)ี (เดอืน/ป)ี สมทบ

(ล้ำนบำท)

1 พฒันาและเพิ่ม ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ /

ประสิทธิ์ภาพ 1. ปรับปรุงและติดต้ังอุปกรณ์ งาน / ประกวด / ต.ค.57 ธ.ค.57 มี.ค.58 ต.ค. 57

การขับเคล่ือน     ส่วนควบ ประจ าอาคาร ราคาด้วย

นโยบาย ความ     ส านักงาน วิธีการทาง 4,630,000

มั่นคงแห่งชาติ อิเล็กทรอ

นิกส์

e-Auction

ผลผลิต : นโยบาย

ยุทธศาสตร์ แผน

แม่บท มาตรการ

แนวทางเพื่อเสริม

สร้างและ รักษา

ความมั่นคงแห่งชาติ

งำน/โครงกำร รำยกำร จัดซ้ือ จัดจ้ำง

แบบรำยงำนแผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2558

หน่วยงำน ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ กระทรวง ส ำนักนำยกรัฐมนตรี

แผนงำน หมวดค่ำครุภณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้ำง ลักษณะงำน (/) วิธีกำร (/)

ออกแบบหรือ

แผนปฏบิตักิำร แผนกำรจ่ำยเงิน
ก ำหนด

คุณลักษณะ

เฉพำะแล้ว



ล ำดบัที่ หมำยเหตุ

งำนตอ่เน่ือง งำนที่ ประกำศ คำดว่ำจะ คำดว่ำจะมี งบประมำณที่ เงินนอก

จ ำนวน ที่ผูกพัน เสร็จ สอบ ประกวด สอบรำคำ/ ลงนำมใน กำรส่งมอบไดร้ับอนุมัตใิน งบประมำณ

(หน่วยนับ) งบประมำณ ภำยในปี รำคำ รำคำ มี (/) ไม่มี (/) ประกวด สัญญำ ป.ี..... ป2ี558 หรือเงิน

ปตีอ่ไป ...... รำคำ (เดอืน/ป)ี (เดอืน/ป)ี (เดอืน/ป)ี สมทบ

(ล้ำนบำท)

1 พฒันาและเพิ่ม ค่ำที่ดนิและสิ่งก่อสร้ำง /

ประสิทธิ์ภาพ 1. ค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการและส่ิง งาน / ประกวด / ต.ค. 57 ธ.ค.57 มี.ค.58 ต.ค.57

การขับเคล่ือน     ก่อสร้างประกอบ ราคาด้วย

นโยบาย ความ วิธีการทาง 4,300,000

มั่นคงแห่งชาติ อิเล็กทรอ

นิกส์

e-Auction

ผลผลิต: นโยบาย

ยุทธศาสตร์ แผน

แม่บท มาตรการ

แนวทางเพื่อเสริม

สร้างและ รักษา

ความมั่นคงแห่ง

ชาติ

แบบรำยงำนแผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2558

หน่วยงำน ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ กระทรวง ส ำนักนำยกรัฐมนตรี

แผนงำน หมวดค่ำครุภณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้ำง ลักษณะงำน (/) วิธีกำร (/)

ออกแบบหรือ

แผนปฏบิตักิำร แผนกำรจ่ำยเงิน
ก ำหนด

คุณลักษณะ

เฉพำะแล้ว

งำน/โครงกำร รำยกำร จัดซ้ือ จัดจ้ำง



ล ำดบัที่ หมำยเหตุ

งำนตอ่เน่ือง งำนที่ ประกำศ คำดว่ำจะ คำดว่ำจะมี งบประมำณที่ เงินนอก

จ ำนวน ที่ผูกพัน เสร็จ สอบ ประกวด สอบรำคำ/ ลงนำมใน กำรส่งมอบไดร้ับอนุมัตใิน งบประมำณ

(หน่วยนับ) งบประมำณ ภำยในปี รำคำ รำคำ มี (/) ไม่มี (/) ประกวด สัญญำ ป.ี..... ป2ี558 หรือเงิน

ปตีอ่ไป ...... รำคำ (เดอืน/ป)ี (เดอืน/ป)ี (เดอืน/ป)ี สมทบ

(ล้ำนบำท)

1 ศูนย์เทคโนโลยี 1. โครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ 2558 / / / ต.ค.57 ธ.ค.57 มิ.ย.58 ต.ค.57

สารสนเทศ    และเครือข่ายและ การพฒันาระบบ

และการส่ือสาร   สำรสนเทศวงเงิน 9,170,000.- บำท

ส านักงาน - อุปกรณ์คอมฯ พร้อมระบบ ปฏิบัติการ

เลขาธิการ   1,000,000.-

- เคร่ืองสแกนเนอร์ 320,000.-

-จัดหาระบบคอมพวิเตอร์

  ส่วน Internet Data Center

  2,500,000.-

- จัดหาระบบเครือข่ายภายในอาคาร

   ส านักงาน สมช. 2,500,000.-

- เชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

  150,000.-

- จัดหาสิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรม

  MS Windows Server 200,000.-

งำน/โครงกำร รำยกำร จัดซ้ือ จัดจ้ำง

แบบรำยงำนแผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2558

หน่วยงำน ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ กระทรวง ส ำนักนำยกรัฐมนตรี

แผนงำน หมวดค่ำครุภณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้ำง ลักษณะงำน (/) วิธีกำร (/)

ออกแบบหรือ

แผนปฏบิตักิำร แผนกำรจ่ำยเงิน
ก ำหนด

คุณลักษณะ

เฉพำะแล้ว



ล ำดบัที่ หมำยเหตุ

งำนตอ่เน่ือง งำนที่ ประกำศ คำดว่ำจะ คำดว่ำจะมี งบประมำณที่ เงินนอก

จ ำนวน ที่ผูกพัน เสร็จ สอบ ประกวด สอบรำคำ/ ลงนำมใน กำรส่งมอบไดร้ับอนุมัตใิน งบประมำณ

(หน่วยนับ) งบประมำณ ภำยในปี รำคำ รำคำ มี (/) ไม่มี (/) ประกวด สัญญำ ป.ี..... ป2ี558 หรือเงิน

ปตีอ่ไป ...... รำคำ (เดอืน/ป)ี (เดอืน/ป)ี (เดอืน/ป)ี สมทบ

(ล้ำนบำท)

- จัดหำสิทธิ์ในกำรใชง้ำน

   โปรแกรม MS Exchange

Server 500,000.-

- บ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมฯ

  เครือข่าย ส่ือสาร สารสนเทศ

   200,000.-

2.พฒันาระบบสารสนเทศ 1 โครงการ 2558 / / / พ.ย.57 ธ.ค.57 ต.ค.58 ต.ค.57

   ด้านความมั่นคง

จ้างที่ปรึกษาเพื่อการพฒันาระบบ

   สารสนเทศ

   วงเงิน 1,500,000.- บาท

ออกแบบหรือ

แผนปฏบิตักิำร แผนกำรจ่ำยเงิน

งำน/โครงกำร รำยกำร จัดซ้ือ จัดจ้ำง

ก ำหนด

คุณลักษณะ

เฉพำะแล้ว

แผนงำน หมวดค่ำครุภณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้ำง ลักษณะงำน (/) วิธีกำร (/)


