
แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

 

๑. ชื่อโครงการ..งานจ้างพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ที่สอดคล้องกับทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ   

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ....สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)....................................................... 
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ..............๑๗๐,๐๐๐...................... บาท 
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่............5/8/64................................ 

เป็นเงิน ....๑๖๕,๐๐๐.... บาท  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ..................................................... บาท 

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๕.๑  บริษัท เซฟ แอส มีเดีย จำกัด 
๕.๒  บริษัท คร็อกโคเฮด มีเดีย จำกัด 
๕.๓  บริษัท ลิตเติ้ล เฮ้าส์ โปรดัคชั่น จำกัด 

๖.  รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง 
(……นางสาววรรณี สุทธิโรจนอ์ำไพ ……..)   ......นางสาววรรณี สุทธิโรจน์อำไพ.......... ประธานกรรมการ 
(……นางสาวนพจิตร เหลืองช่อสิริ  ……..)    .....นางสาวนพจิตร เหลืองช่อสิริ….......กรรมการ          
(……นางสาวอาภรณ์ เด่นศิริอักษร....…….)   .......นางสาวอาภรณ์ เด่นศิริอักษร........กรรมการ          



บร ิษัท เซฟ  แอส มเีดยี จาํกัด

ทีอยู ่797/41 ม.พฤกษาวิลล ์110 ถ.ประชาพฒันา แขวงทบัยาว เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษี   0105563093114

โทร. 090-919-6995

ท ี จาํนวน หน่วย/บาท จาํนวนเงนิ/บาท

1 154,205.61      

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

ยอดเงินรวม 154,205.61      

หลงัจากลงนามอนมุตัิแลว้ กรุณาสง่เอกสาร Confirm ใบเสนอราคา/ใบสงัจา้ง ภาษีมลูคา่เพิม 7% 10,794.39         

กลบัมาที ยอดเงินรวมสทุธิ 165,000.00      

E-mail :  saveasagent@gmail.com เงินมดัจาํ -                   

ลงชือ................................................ผูอ้นมุตัิ / ลกูคา้ ลงชือ................................................ผูเ้สนอราคา

  (.....................................................................)         ( นางสาวชชัฎา พรวิจิตรพิศาล )

ใบเสนอราคา/ใบสังจา้ง

ชือ :  ผูอ้าํนวยการ สาํนกังานพฒันารฐับาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.) วนัที  16/07/2564

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษี  :  0994000787693 ใบเสนอราคาเลขที  2564/07/002

ทีอยู ่:  สาํนกังานพฒันารฐับาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)  อาคารบางกอกไทยทาวเวอร ์  ยืนยนัราคาภายใน  30  วนั

- กําหนดเคา้โครงในการนําเสนอบทเรยีน

          ชนั 17 เลขที 108 ถนนรางนาํ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศพัท ์:  แฟกซ ์: 

E-mail :

ชือผูต้ิดตอ่ : อาภรณ ์เดน่ศิรอิกัษร  มือถือ : 080-045-3347

3. สอืวิดีทศันจ์าํนวน 2 บทเรยีน บทเรยีนละ 1.30 ชวัโมง หรอื 90 นาที

รวมทงัหมด 3 ชวัโมง ทีประกอบไปดว้ย การถ่ายทาํ/การจดัอินโฟกราฟิก/

หนงึแสนหกหมืนหา้พนับาทถว้น

Sound Effect/Subtitle ภาษาไทย/ภาพประกอบทงัภาพนิงและวิดีโอ/การตดัตอ่อืน ๆ

รายละเอยีด

คา่จา้งเหมาผลติสอืบทเรยีนออนไลน ์ จาํนวน 2 บทเรยีน ขอบเขตการดาํเนินงาน

1. การออกแบบ (Design Instruction)

- เตรยีมความพรอ้มดา้นทรพัยากรในการออกแบบบทเรยีน อาทิ เนือหา ขอ้ความ

2. การสรา้งสตอรบีอรด์ (Create Storyboard)











 บริษัท คร็อกโคเฮด มีเดีย จำกัด  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560069344 (สำนักงานใหญ่) 
 118 ซอย ร่มเกล้า 38  ถนน ร่มเกล้า  แขวง คลองสามประเวศ  เขต ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 10520 
  โทร. 0875454039, 0875444199, 0994241494  http://crocoheadmedia.com 

                                             E-mail : crocoheadmedia@gmail.com, ninepitak@gmail.com 
 

ใบเสนอราคา 

                  เลขที่ 202107001 

                          วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

นามลูกค้า  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 

ที่อยู่  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 

        อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ช้ัน 17 เลขที่ 108 ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0994000787693 

บริการ จำนวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ค่าจ้างเหมาผลิตส่ือบทเรียนออนไลน์  จำนวน 2 บทเรียน 
ขอบเขตการดำเนินงาน  
1. การออกแบบ (Design Instruction) 
- เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรในการออกแบบบทเรียน อาทิ เนื้อหา ข้อความ 
2. การสร้างสตอร่ีบอร์ด (Create Storyboard) 
- กำหนดเค้าโครงในการนำเสนอบทเรียน 
3. ส่ือวิดีทัศน์จำนวน 2 บทเรียน บทเรียนละ 1.30 ชั่วโมง หรือ 90 นาที  
รวมทั้งหมด 3 ชั่วโมง ที่ประกอบไปด้วย การถ่ายทำ/การจัดอินโฟกราฟิก/Sound 
Effect/Subtitle ภาษาไทย/ภาพประกอบทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ/การตัดต่ออ่ืนๆ 

1 158,878.50 158,878.50 

รวมเงิน 158,878.50 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 11,121.50 

                                                (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน)  รวมทั้งส้ิน 170,000.00 

 
เสนอราคาโดย 

 

อนุมัติโดย 

(นายพิทักษ์ ทองนวน  นายมหรรณพ รัตนวงศ์)   
กรรมการบริษัท       

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

(                                           ) 
 

               วันที่ 
 













บริษัท ลิตเติ้ล เฮ้าส์ โปรดัคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

81 ซอยพัฒนาการ 41 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

81, Phatthanakan 41 Alley, Phatthanakan Sub-District, Suan Luang District, Bangkok 10250 Thailand

Tel. (+66) 63-6425146     E-mail : account@littlehouseproduction.co 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID : 0105561037241

QUOTATION
CLIENT : ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล QUOTATION NO : QT2021070005

(องค์การมหาชน) (สพร.) DATE : 16/07/2021

ADDRESS : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) PRODUCT : บทเรียนออนไลน์

อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 17 เลขที่ 108 ถนนรางน้ำ

แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

TAX ID :  0994000787693

MEDIA AIRING:  Online Media

SUBTITLE LANGUAGE:  THAI

FILE RELEASE:  2 Lessons. (90 mins./Lesson)

REMARKS:  -

DESCRIPTION QTY. UNIT PRICE AMOUNT

 VDO PRODUCTION :

 ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อบทเรียนออนไลน์  จำนวน 2 บทเรียน 
 ขอบเขตการดำเนินงาน  
 1. การออกแบบ (Design Instruction) 
 - เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรในการออกแบบบทเรียน อาทิ เนื้อหา ข้อความ 
 2. การสร้างสตอรี่บอร์ด (Create Storyboard) 
 - กำหนดเค้าโครงในการนำเสนอบทเรียน 
 3. สื่อวิดีทัศน์จำนวน 2 บทเรียน บทเรียนละ 1.30 ชั่วโมง หรือ 90 นาที รวมทั้งหมด 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย: 
 - การถ่ายทำ 
 - การจัดอินโฟกราฟิก 
 - Sound Effect 
 - Subtitle ภาษาไทย 
 - ภาพประกอบทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ 
 - การตัดต่ออื่นๆ

1   158,878.50   158,878.50 

( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน )

TOTAL   158,878.50 

VAT (7%)   11,121.50 

GRAND TOTAL   170,000.00 

            หมายเหตุ :

1. กรุณายืนยันราคาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับใบเสนอราคา

2. ราคาข้างต้นสำหรับการออกอากาศใน สื่อออนไลน์ เท่านั้น หากต้องการนำชิ้นงานไปโฆษณาในสื่ออื่นนอกเหนือจากที่ตกลงไว้ในใบเสนอราคา จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3. ราคาข้างต้น ไม่รวมราคาในขั้นตอนการ Double Head, Telecine, VTR Online, CG, Special Effect, Final Sound Mix, การซื้อลิขสิทธิ์เพลง (จากค่ายเพลง), และการซื้อ stock footage ใดๆ

4. Footage หรือไฟล์ใดๆ อันเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ลิตเติ้ล เฮ้าส์ โปรดัคชั่น จำกัด เท่านั้น หากต้องการ Footage หรือไฟล์ใดๆ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามตกลง

5. หากต้องการไฟล์วิดีโอเวอร์ชั่นอื่นเพิ่มเติม (cut up / cut down / fresh cut) จะต้องให้ บริษัท ลิตเติ้ล เฮ้าส์ โปรดัคชั่น จำกัด เป็นผู้ทำซ้ำ ดัดแปลงหรือแก้ไขเท่านั้น และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

            เงื่อนไขการชำระเงิน :

1. แบ่งชำระ 2 ครั้ง จากใบเสนอราคา

- ชำระครั้งที่ 1 100% หลัง หลังจากส่งมอบงานทั้งหมดที่เสร็จเรียบร้อย (เครดิต 90 วัน)

2. หากยกเลิกงานในระหว่างขั้นตอนการทำงานต่างๆ จะมีการคิดราคา ดังนี้

- ยกเลิกงานระหว่างขั้นตอนการ Develop Script จะคิด 25% จากใบเสนอราคา

- ยกเลิกงานในระหว่างขั้นตอน Pre-Production จะคิด 50% จากใบเสนอราคา

- ยกเลิกงานภายใน 7 วัน ก่อนวันถ่ายทำ (ขั้นตอน Production) จะคิด 75% จากใบเสนอราคา

- ยกเลิกงานในระหว่างขั้นตอน Post-Production จะคิด 100% จากใบเสนอราคา

3. หากมีการยกเลิกการถ่ายทำเนื่องจากเหตุฉุกเฉินหรือสภาพอากาศ จะคิด 40% จากราคา Production ต่อวัน

Quoted by : Confirmed and accepted by

………………………………………………… ………………………………………………………………………

(Pilanda Rattanaamornlert) (………………………………………………………………….….)

Producer & Director Position………………………………………………….

16/07/2021   Date :               /              /              

(Please affix your company'seal)
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