
 
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมประมง  

มติที่ประชุมคณะท ำงำนกลั่นกรองกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ ครั้งที่ 2/2561  
ลงวันที่ 17 กันยำยน 2561 

 

หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมประมง มีหลักเกณฑ์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

- กลุ่มโครงการใหม่ (กลุ่มที่มีการบ ารุงรักษาระบบฯ ครั้งแรก) 
กำรของบประมำณ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้ 
1. เกณฑ์รำคำกลำงประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) 

ก ำหนดรำคำเริ่มต้นปีแรกหลังหมดประกันอยู่ที่ 10% สูงสุดไม่เกิน 15% โดยมีกำรพิจำรณำ% กำร
เพ่ิมรำคำจำกปัจจัยและเงื่อนไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1.1 กำรใช้ทรัพยำกรของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)*โดยให้หลักกำรพิจำรณำ คือ กรณีที่
ระบบงำนนั้น มีกำรใช้ทรัพยำกรของครุภัณฑ์ฯ สูง ท ำให้มีโอกำสเสี่ยงที่จะเกิดควำมเสียหำยได้มำก ให้เพ่ิมรำคำ
อีก 1-2% 

1.2 มำตรฐำนกำรรับประกันในกำรให้บริกำร (Service Level Agreement: SLA) โดยให้หลักกำร
พิจำรณำ คือ กรณีที่มีกำรให้บริกำรแบบ 24 ชั่วโมง 7 วัน ตอบกลับภำยใน 4 ชั่วโมง หรือมีกำรรับประกันกำร
แก้ไขแล้วเสร็จภำยใน 24 ชั่วโมงให้เพิ่มรำคำอีก 1-2% 

1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)*ที่น ำมำใช้งำน จ ำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน โดยให้
หลักกำรพิจำรณำ คือ กรณีที่มีกำรน ำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)*ที่มีควำมยำกในกำรบ ำรุงรักษำระบบ
จ ำเป็นต้องจ้ำงผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ซึ่งมีจ ำนวนจ ำกัด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยของระบบปฏิบัติกำรยูนิกซ์ 
เป็นต้น ให้เพ่ิมรำคำอีก 1-2% 

2. เกณฑ์รำคำกลำงประเภทซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป(Software) 
ใช้รำคำอ้ำงอิงจำกใบเสนอรำคำเจ้ำของ/ตัวแทนของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์นั้นๆ 

หมำยเหตุ : กำรคิดค่ำใช้จ่ำยซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูปใช้เฉพำะรำยกำรที่มีค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรใช้งำน License หรือ
Update*License เช่ น  ระบ บ จั ด ก ำรฐ ำน ข้ อมู ล  Oracle เป็ น ต้ น  ส่ วน กรณี ก ำร ใช้ งำน ทั่ ว ไป  เช่ น 
กำรติดตำมเฝ้ำดู (Monitoring) กำรติดตั้งระบบใหม่ (Installation)*กำรปรับประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบ 
(System*Tuning) กำรตั้ งค่ ำระบบ (System*Setting) เป็ นต้น  รวมถึ งกำรประสำนเจ้ำของซอฟต์แวร์  
เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นจำกซอฟต์แวร์นั้น ให้คิดค่ำใช้จ่ำยรวมกับค่ำบ ำรุงรักษำโปรแกรมประยุกต์ /
ระบบงำน 

3. เกณฑ์รำคำกลำงประเภทโปรแกรมประยุกต์หรือระบบงำนที่จ้ำงพัฒนำเฉพำะ (Application) 
ก ำหนดรำคำเริ่มต้นปีแรกหลังหมดประกันอยู่ที่ 10% สูงสุดไม่เกิน 15% โดยมีกำรพิจำรณำ% กำร

เพ่ิมรำคำจำกปัจจัยและเงื่อนไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
3.1 ควำมเสถียรของระบบงำน โดยให้หลักกำรพิจำรณำ คือ กรณีที่ระบบงำนนั้น ยังคงมี 

ควำมจ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงระบบงำนบ่อยครั้งให้เพ่ิมรำคำอีก 1-2%  
3.2 ควำมซับซ้ อนของระบบงำน  โดย ให้ ห ลั กกำรพิ จำรณ ำ คื อ  กรณี ที่ ระบบ งำนนั้ น 

มีกระบวนงำนและเงื่อนไขซับซ้อนจ ำนวนมำก รวมถึงมีกำรเชื่อมโยงกับระบบงำนอ่ืนๆ ให้เพ่ิมรำคำอีก 1-2% 



 
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมประมง  

มติที่ประชุมคณะท ำงำนกลั่นกรองกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ ครั้งที่ 2/2561  
ลงวันที่ 17 กันยำยน 2561 

 

 

3.3 มำตรฐำนกำรรับประกันในกำรให้บริกำร (Service Level Agreement: SLA) โดยให้หลักกำร
พิจำรณำ คือ กรณีที่มีกำรให้บริกำรแบบ*24*ชั่วโมง 7*วันตอบกลับภำยใน*4 ชั่วโมง หรือมีกำรรับประกันกำร
แก้ไขแล้วเสร็จภำยใน 24 ชั่วโมงให้เพิ่มรำคำอีก 1-2% 

- กลุ่มโครงการต่อเนื่อง (กลุ่มที่มีการบ ารุงรักษาระบบฯ ต่อเนื่อง) 
กำรของบประมำณสำมำรถเลือกใช้รำคำอ้ำงอิงจำกรำคำเดิมที่เคยจ้ำงครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ 

2 ปีงบประมำณ พร้อมระบุเลขที่สัญญำที่ใช้ในกำรอ้ำงอิง ตำมมำตรำ 4(5) 
1. เกณฑ์รำคำกลำงประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) 

ใช้รำคำอ้ำงอิงจำกรำคำเดิมที่เคยจัดจ้ำงของปีงบประมำณหลังสุด และพิจำรณำปัจจัยเพ่ิมเติม
ตำมข้อ 1.1ถึง 1.3 รวมถึงอำยุกำรใช้งำน โดย % กำรเพ่ิมรำคำไม่ควรเกิน 1-2% ของวงเงินงบประมำณตำมสัญญำจ้ำง
พัฒนำฯ 

2. เกณฑ์รำคำกลำงประเภทซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป (Software) 
ใช้รำคำอ้ำงอิงจำกใบเสนอรำคำเจ้ำของ/ตัวแทนของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์นั้นๆ 

หมำยเหตุ : กำรคิดค่ำใช้จ่ำยซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูปใช้เฉพำะรำยกำรที่มีค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรใช้งำน License หรือ 
Update*License เช่ น  ระบ บ จั ด ก ำรฐ ำน ข้ อมู ล  Oracle เป็ น ต้ น  ส่ วน กรณี ก ำร ใช้ งำน ทั่ ว ไป  เช่ น  
กำรติดตำมเฝ้ำดู (Monitoring) กำรติดตั้งระบบใหม่ (Installation) กำรปรับประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบ 
(System*Tuning) กำรตั้ งค่ ำระบบ (System*Setting) เป็ นต้น  รวมถึ งกำรประสำนเจ้ำของซอฟต์แวร์  
เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นจำกซอฟต์แวร์นั้น ให้คิดค่ำใช้จ่ำยรวมกับค่ำบ ำรุงรักษำโปรแกรมประยุกต์ /
ระบบงำน 

3. เกณฑ์รำคำกลำงประเภทโปรแกรมประยุกต์หรือระบบงำนที่จ้ำงพัฒนำเฉพำะ (Application) 
ใช้รำคำอ้ำงอิงจำกรำคำเดิมที่เคยจัดจ้ำงของปีงบประมำณหลังสุด และพิจำรณำปัจจัยตำมข้อ 

3.1 ถึง 3.3 รวมถึงอำยุกำรใช้งำน 

ทั้งนี้ รำคำรวมของทั้งโครงกำรของทั้ง 2 กลุ่มข้ำงต้น ไม่ควรเกิน20% หำกเกินที่ก ำหนดหน่วยงำน
ต้องจัดท ำเหตุผลเสนอคณะท ำงำนฯ และคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป 

 
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีเป็นโครงกำรต่อเนื่อง แต่มีกำรเพิ่มรำยกำร MA ใหม่ เฉพำะรำยกำรใหม่ที่เพ่ิมข้ึนมำนั้นจะใช้
หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำเช่นเดียวกับกรณีโครงกำรใหม่ 
 

 

  


