การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจัดซือ้ จัดจ้างที่มใิ ช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซือ้ จัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
1 ชือ่ โครงการ

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) มาใช้กบั ผู้กระทาผิด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม

109,811,600.00 บาท
2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(หนึ่งร้อยเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมืน่ หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

3 วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 13 ตุลาคม 2559
เป็นเงิน 109,811,600.00 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)

-

บาท

4 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 บัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสานักงบประมาณ ปี 2559
4.2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕9
4.3 บัญชีอัตราค่าจ้างขัน้ ต่า กรมแรงงาน
4.4 ราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลฃา 2 ปีงบประมาณ
4.5 สืบราคาจากท้องตลาด
4.5.1 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ชุดโต๊ะและเก้าอี้
1.บริษทั เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นเิ จอร์ จากัด
2 บริษทั คอนเนคทู จากัด
3.บริษทั ซีที พลัส จากัด
โต๊ะวางเครื่องใช้สานวน
1. บริษทั เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ จากัด
2. บริษทั คอนเนคทู จากัด
3. บริษทั ซีที พลัส จากัด
4. www.smileofficefurniture.com
ตูเ้ ก็บเอกสาร
1. บริษทั เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ จากัด
2. บริษทั คอนเนคทู จากัด
3. บริษทั ซีที พลัส จากัด
ตูเ้ ก็บเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์
1.บริษทั เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นเิ จอร์ จากัด
2. บริษทั คอนเนคทู จากัด
3. บริษทั ซีที พลัส จากัด

เก้าอี้ผู้มาติดต่อ (บุนวม)
1.บริษทั คอนเนคทู จากัด
2. บริษทั ซีที พลัส จากัด
3. www.unicornfurniture.com
4. www.tsmcgroup.com
เครื่องทาลายเอกสาร
1.บริษทั คอนเนคทู จากัด
2. บริษทั ซีที พลัส จากัด
3. www.makereadyweb.com
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
1.บริษทั คอนเนคทู จากัด
2. บริษทั ซีที พลัส จากัด
3. www.janivisoffice.com
4.5.2 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เครื่องควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อ้างอิงจากโครงการที่เคยจัดซือ้ จัดจ้าง ปี 2557 และ ปี 2558
1. บริษทั สามารถคอมเทค จากัด
2. บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จากัด
3. บริษทั จีพีเอสเทค จากัด
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยพร้อมระบบบริหารจัดการและหน่วยเก็บข้อมูล
1. บริษทั เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จากัด
2. บริษทั พีที เน็ตเวิร์ค จากัด
3. บริษทั วอร์แซท โซลูชนั่ จากัด
ระบบควบคุมการทางานอุปกรณ์เครื่องมือการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมซอฟแวร์ไลเซน
รองรั
ปกรณ์
- อ้างอิบงอุจากโครงการที
่เคยจัดซือ้ จัดจ้าง ปี 2557 และ ปี 2558
ระบบจัดการฐานข้อมูล
1.บริษทั สามารถคอมเทค จากัด
2. ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จากัด
3. https://www.mysql.com/products/
4. http:s//shop.oracle.com/pls/ostore/productMp1=MySQL
ระบบ SMS Gateway
1. บริษทั สามารถคอมเทค จากัด
2. บริษทั จีพีเอสเทค จากัด
3.http:// www.911itwist.com
4. http://thsms.com/pricing
5. http://www.deesms.com/how2buy.php
ระบบแสดงผล Video Wall อ้างอิงจากโครงการที่เคยจัดซือ้ จัดจ้าง ปี 2557 และ ปี 2558
1.บริษทั เฟิร์สวัน ซิสเต็ม จากัด
2.บริษทั พีที เน็ตเวิร์ค จากัด
3.บริษทั เวอร์แซท โซลูชนั่ จากัด
4.บริษทั สามารถคอมเทค จากัด
5.บริษทั จีพีเอสเทค จากัด

5 รายชือ่ เจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
1. นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์
2. นางกรองทอง วัฒนภิรมย์
3. นายทัพพ์ฐพนธ์ ลัน่ ซ้าย
4. นายพยนต์ สินธุนาวา
5. นางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัตติ ระกูล
6. นางยศวันต์ บริบรู ณ์ธนา
7. นางสมศรี หอกันยา
8. นายรุ่งธรรม เทียมระกิจ
9. นายชิด ปาคามา
10. นางศิริพร รัตนโกสม
11. นางสาวจิราพร บุญชูวงศ์
12. นางสาวจินดารัตน์ เหล็มเต๊ะ
13. นางสาวแสงเดือน แสงบัวงามล้า
14. นายนิยม สีสด
15. นายยุทธพงศ์ หอยศรีจันทร์
16. นางสาวภารดี พอหมอ

