ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสาหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสาคัญ
ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗,๕๙๒,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๓๗,๒๓๖,๐๑๐ บาท
แหล่งที่มา
ลาดับ
รายการ
จานวน หน่วย ราคา (บาท)
ตามข้อ ๔
๑ ค่าบุคลากรทางด้านเทคนิค
๑
คน
๗๐๐,๐๐๐
๔.๑
เพื่อบริหารจัดการโครงการ จานวน ๑ คน
(๘ เดือน ๘๗,๕๐๐ บาท/ เดือน)
๒ ค่าบุคลากรทางด้านเทคนิคเพื่อ
๒๓
คน ๙,๑๑๗,๖๐๐
๔.๒
สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
จานวน ๒๓ คน
(๘ เดือน ๗๘,๙๐๐ บาท/เดือน
จานวน ๓ คน , ๘ เดือน ๕๑,๖๐๐
บาท/เดือน จานวน ๑๖ คน และ ๓ เดือน
๕๑,๖๐๐ บาท/เดือน จานวน ๔ คน)
๓ ค่าเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
๑
คน
๒๔๐,๐๐๐
๔.๓
(๘ เดือน ๓๐,๐๐๐ บาท/เดือน)
๔ ค่าบุคลากรสนับสนุนประจาสถานที่
๔
คน ๒,๙๔๑,๒๐๐
๔.๔
ณ สลค. จานวน ๔ คน
(๑๒ เดือน ๕๑,๖๐๐ บาท/เดือน
จานวน ๑ คน และ ๑๕ เดือน
๕๑,๖๐๐ บาท/เดือน จานวน ๓ คน)
๕ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๘
เครื่อง ๔,๒๘๐,๐๐๐
๔.๕
๖ ซอฟท์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน
๘
ชุด ๑,๓๓๕,๓๖๐
๔.๖
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๗ ซอฟท์แวร์สาหรับบริหารและ
๑
ชุด
๔๕๐,๔๗๐
๔.๗
การจัดการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๘ อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ
๑
ชุด ๑,๔๐๐,๐๐๐
๔.๘
ภายนอก (External Storage)
๙ อุปกรณ์ Tape Drive สารองข้อมูล
๑
ชุด
๓๗๔,๐๐๐
๔.๙
แบบ LTO
๑๐ อุปกรณ์ Network Switch
๒
ชุด
๔๒,๐๐๐ ๔.๑๐
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รายการ

๑๑
๑๒

สแกนเนอร์
ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
ซอฟท์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูล
(RDBMS)
ซอฟท์แวร์แม่ข่ายโปรแกรมประยุกต์
(Application Server Software)
ซอฟท์แวร์ Search Engine และ
Content Management
ซอฟท์แวร์แม่ข่ายระบบออกรายงาน
(Reporting Server Software)
ซอฟท์แวร์สารองและกู้คืนข้อมูล
(Backup and Recovery Software)
ซอฟท์แวร์สาเร็จรูปเพื่อใช้จัดการ
เอกสาร
ค่าจัดการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

แหล่งที่มา
ตามข้อ ๔
๕๘๐,๐๐๐ ๔.๑๑
๑๔๐,๐๐๐ ๔.๑๒

จานวน หน่วย ราคา (บาท)
๒๐
๑

เครื่อง
ตู้

๑

ชุด

๑,๔๒๘,๔๕๐

๔.๑๓

๒

ชุด

๑,๕๖๐,๐๐๐

๔.๑๔

๑

ชุด

๘,๕๖๐,๐๐๐

๔.๑๕

๑

ชุด

๑,๗๐๐,๐๐๐

๔.๑๖

๑

ชุด

๑,๖๐๕,๐๐๐

๔.๑๗

๒๕

ชุด

๕๗๖,๗๓๐

๔.๑๘

๒๐๕,๒๐๐

๔.๑๙

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ลาดับ
รายการ
แหล่งที่มา ๑ แหล่งที่มา ๒
แหล่งที่มา ๓
๔.๑ ค่าบุคลากรทางด้าน
ค่าจ้างที่ปรึกษาสานักงบประมาณ ปี ๒๕๖๐
เทคนิคเพื่อบริหาร
จัดการโครงการ
จานวน ๑ คน
(๘ เดือน ๘๗,๕๐๐
บาท/ เดือน)
๔.๒ ค่าบุคลากรทางด้าน
ค่าจ้างที่ปรึกษาสานักงบประมาณ ปี ๒๕๖๐
เทคนิคเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
จานวน ๒๐ คน
(๘ เดือน ๗๘,๙๐๐
บาท/เดือน จานวน
๓ คน , ๘ เดือน
๕๑,๖๐๐ บาท/เดือน
จานวน ๑๓ คน
และ ๓ เดือน
๕๑,๖๐๐ บาท/เดือน
จานวน ๔ คน)
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รายการ
แหล่งที่มา ๑ แหล่งที่มา ๒
แหล่งที่มา ๓
๔.๓ ค่าเจ้าหน้าที่
ค่าจ้างที่ปรึกษาสานักงบประมาณ ปี ๒๕๖๐
ประสานงานโครงการ
(๘ เดือน ๓๐,๐๐๐
บาท/เดือน
จานวน ๑ คน)
๔.๔ ค่าบุคลากรประจา
ค่าจ้างที่ปรึกษาสานักงบประมาณ ปี ๒๕๖๐
สถานที่ ณ สลค.
จานวน ๔ คน
(๑๒ เดือน ๕๑,๖๐๐
บาท/เดือน จานวน ๑
คน
และ ๑๕ เดือน
๕๑,๖๐๐ บาท/เดือน
จานวน ๓ คน)
๔.๕ เครื่องคอมพิวเตอร์
บริษัท เอ็ม บริษัท วี
บริษัท วี-สมาร์ท จากัด
แม่ข่าย
เอฟ อีซี
เอาท์ลุค
จากัด
โซลูชั่น จากัด
(มหาชน)
๔.๖ ซอฟท์แวร์ระบบ
บริษัท เอ็ม บริษัท ABIT บริษัท วี-สมาร์ท จากัด
คอมพิวเตอร์เสมือน เอฟ อีซี
Multi
สาหรับเครื่อง
จากัด
System
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (มหาชน)
จากัด
๔.๗ ซอฟท์แวร์สาหรับ
บริษัท เอ็ม บริษัท ABIT บริษัท วี-สมาร์ท จากัด
บริหารและการ
เอฟ อีซี
Multi
จัดการระบบ
จากัด
System
คอมพิวเตอร์เสมือน (มหาชน)
จากัด
สาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๔.๘ อุปกรณ์สาหรับ
บริษัท เอ็ม บริษัท วีบริษัท วี เอาท์ลุค โซลูชั่น จากัด
จัดเก็บข้อมูลแบบ
เอฟ อีซี
สมาร์ท จากัด
ภายนอก (External จากัด
Storage)
(มหาชน)
๔.๙ อุปกรณ์ Tape Drive บริษัท เอ็ม บริษัท A-HOST บริษัท วี-สมาร์ท จากัด
สารองข้อมูลแบบ
เอฟ อีซี
Company
LTO
จากัด
Limited
(มหาชน)

-4ลาดับ
รายการ
๔.๑๐ อุปกรณ์ Network
Switch
๔.๑๑ สแกนเนอร์
๔.๑๒
๔.๑๓

๔.๑๔

๔.๑๕

๔.๑๖

๔.๑๗

๔.๑๘

๔.๑๙

แหล่งที่มา ๑ แหล่งที่มา ๒
แหล่งที่มา ๓
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่อง
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์และ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
อุปกรณ์
ซอฟท์แวร์บริหาร
บริษัท เอ็ม บริษัท เมโทร บริษัท คัสโตเมอร์เอ็นจิเนียริ่ง
จัดการฐานข้อมูล
เอฟ อีซี
ซิสเต็มส์
เซอร์วิส จากัด
(RDBMS)
จากัด
คอร์ปอเรชั่น
(มหาชน)
จากัด
(มหาชน)
ซอฟท์แวร์แม่ข่าย
บริษัท เอ็ม บริษัท เมโทร บริษัท คัสโตเมอร์เอ็นจิเนียริ่ง
โปรแกรมประยุกต์
เอฟ อีซี
ซิสเต็มส์
เซอร์วิส จากัด
(Application
จากัด
คอร์ปอเรชั่น
Server Software) (มหาชน)
จากัด
(มหาชน)
ซอฟท์แวร์ Search บริษัท เอ็ม บริษัท วีบริษัท วี เอาท์ลุค โซลูชั่น จากัด
Engineและ
เอฟ อีซี
สมาร์ท จากัด
Content
จากัด
Management
(มหาชน)
ซอฟท์แวร์แม่ข่าย
บริษัท เอ็ม บริษัท เมโทร
เว็บไซต์
ระบบออกรายงาน
เอฟ อีซี
ซิสเต็มส์
https://shop.oracle.com
(Reporting Server
จากัด
คอร์ปอเรชั่น
Software)
(มหาชน)
จากัด
(มหาชน)
ซอฟท์แวร์สารองและ บริษัท เอ็ม บริษัท วีบริษัท กู๊ดเซอร์วิส คอมพิวเตอร์
กู้คืนข้อมูล (Backup เอฟ อีซี
สมาร์ท จากัด จากัด
and Recovery
จากัด
Software)
(มหาชน)
ซอฟท์แวร์สาเร็จรูป บริษัท เอ็ม บริษัท ไอ.ที.
เว็บไซต์
https://www.asis.co.th
เพื่อใช้จัดการเอกสาร เอฟ อีซี
โซลูชั่น
จากัด
คอมพิวเตอร์ https://shop.thaiware.com
(มหาชน)
(ไทยแลนด์) http://www.globalsoftthailand.com
จากัด
ค่าจัดการประชุม/
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณารายจ่าย
ฝึกอบรม/สัมมนา
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐

-5๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
๑) นางสาวฝนทิพย์ วรัญญูรัตนะ
ประธานกรรมการ
๒) นางจินตนา งามภูมิ
กรรมการ
๓) นางสาวชุลีกร สุขโทน
กรรมการ
๔) นางสาวมัชฌิมา คุปตะวาณิช
กรรมการ
๕) นางสาวมุทิตา สุดใจ
กรรมการ
๖) นายสัจจะ โชคบุญส่งสวัสดิ์
กรรมการ
๗) นายพฤฒิพงศ์ พัวศิริ
กรรมการ

