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ล ำดบัที่ หมำยเหตุ

งำนตอ่เน่ือง งำนที่ ประกำศ คำดว่ำจะ คำดว่ำจะมี งบประมำณที่ เงินนอก

จ ำนวน ทีผู่กพัน เสร็จ ตกลง วิธีสอบ สอบรำคำ/ ลงนำมใน กำรส่งมอบ ไดร้ับอนุมัตใิน งบประมำณ

(หน่วยนับ) งบประมำณ ภำยใน รำคำ รำคำ มี (/) ไม่มี (/) ประกวด สัญญำ ป.ี..... ป2ี559 หรือเงิน

ปตีอ่ไป ป ี2559 รำคำ (เดอืน/ป)ี (เดอืน/ป)ี (เดอืน/ป)ี สมทบ

(ล้ำนบำท)

1 แผนงาน: รักษา งบลงทนุ : ครุภณัฑ์อ่ืนๆ 

ความสงบ เรียบร้อย ครุภณัฑ์สนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของ 

 ภายในประเทศ สมช. 1 รำยกำร 

จ ำนวน 2,200,000.- บำท

1. จัดหำ : ระบบเสียงตำมสำย 1 ระบบ P P P P    ต.ค. 58    ธ.ค. 58    ต.ค. 58

   จ านวน 500,000.- บาท

ผลผลิต : นโยบาย 2. จัดหำ : รถจักรยำนยนต ์ 1 คัน P P P P    ต.ค. 58    ธ.ค. 58    ต.ค. 58

ยุทธศาสตร์ แผน    จ านวน 42,000.- บาท

แม่บท มาตรการ 3. จัดหำ : เครื่องฟอกอำกำศพร้อม 1 งาน P P P P    ต.ค. 58    ธ.ค. 58    ต.ค. 58

แนวทางเพือ่เสริม    ตดิตัง้  จ านวน 1,500,000.- บาท

สร้างและ รักษา

ความมัน่คงแหง่ชาติ 4. จัดหำ : ระบบกล้องวงจรปดิพร้อม 2 ชุด P P P P    ต.ค. 58    ธ.ค. 58    ต.ค. 58

   ตดิตัง้  จ านวน 158,000.- บาท

งำน/โครงกำร รำยกำร จัดซ้ือ จัดจ้ำง

แบบรำยงำนแผนปฏบิัตกิำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2559

หน่วยงำน ส ำนักงำนสภำควำมมัน่คงแห่งชำต ิส ำนักนำยกรฐัมนตรี

แผนงำน หมวดค่ำครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้ำง ลักษณะงำน (/) วิธีกำร (/)

ออกแบบหรือ

แผนปฏบิตักิำร แผนกำรจ่ำยเงิน
ก ำหนด

คุณลักษณะ

เฉพำะแล้ว
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ล ำดบัที่ หมำยเหตุ

งำนตอ่เน่ือง งำนที่ ประกำศ คำดว่ำจะ คำดว่ำจะมี งบประมำณที่ เงินนอก

จ ำนวน ทีผู่กพัน เสร็จ ตกลง ประกวด สอบรำคำ/ ลงนำมใน กำรส่งมอบ ไดร้ับอนุมัตใิน งบประมำณ

(หน่วยนับ) งบประมำณ ภำยใน รำคำ มี (/) ไม่มี (/) ประกวด สัญญำ ป.ี..... ป2ี559 หรือเงิน

ปตีอ่ไป ป ี2559 อิเล็กทรอนิกส์ รำคำ (เดอืน/ป)ี (เดอืน/ป)ี (เดอืน/ป)ี สมทบ

(e-bidding) (ล้ำนบำท)

1 ศูนย์เทคโนโลยี โครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์

สารสนเทศ    และเครือขำ่ย กำรพัฒนำระบบ

และการส่ือสาร    สำรสนเทศวงเงิน 4,510,000.- บำท

ส านักงาน 1. จัดหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์ลูกข่ายพร้อม 1 โครงการ P P P P  ต.ค. 58   ธ.ค. 58   มิ.ย. 59  ต.ค. 58

เลขาธิการ   ระบบปฏบิัติการ  780,000.- บาท

  จัดหาระบบการเชือ่มโยงเครือข่าย

  อินเทอร์เน็ต  150,000.- บาท

  จัดหาโปรแกรมจัดการเอกสารส านักงาน 

  (Micorosoft Office)  360,000.- บาท

  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และ

  เครือข่ายทัง้ระบบ  1,720,000.- บาท

2. การจ้างทีป่รึกษาเพือ่จัดท าแผนแม่บท 1 โครงการ P P P P  ต.ค. 58   ธ.ค. 58   มิ.ย. 59  ต.ค. 58

  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

  ปี พ.ศ. 2560-2564  1,000,000.- บาท

  จัดท าระบบมาตรฐานความมัน่คง

  ปลอดภยัสารสนเทศ  500,000.- บาท

แบบรำยงำนแผนปฏบิัตกิำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2559

หน่วยงำน ส ำนักงำนสภำควำมมัน่คงแห่งชำต ิส ำนักนำยกรฐัมนตรี

แผนงำน หมวดค่ำครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้ำง ลักษณะงำน (/) วิธีกำร (/)

ออกแบบหรือ

แผนปฏบิตักิำร แผนกำรจ่ำยเงิน
ก ำหนด

คุณลักษณะ

เฉพำะแล้ว

งำน/โครงกำร รำยกำร จัดซ้ือ จัดจ้ำง


