
แบบ บก.๐๕ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

๑. ชื่อโครงการ….....งานจ้างพฒันาและให้บริการระบบกลางตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2…... 

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ………ทีมพัฒนาแอปพลิเคชนั 2 (DD2A2-T) / ฝ่ายพัฒนาดจิิทัลโซลูชันส์ 2 (DD2) 
ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน) …………………………………………………………………………..………… 

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ....... 7,607,500........................................... บาท 
๔. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง) ณ วันที่ ..16/9/64................. เปน็เงิน...........7,606,900........................บาท 
๕. ค่า Hardware ……-…….....................................................................................................................................บาท 
๖. ค่า Software .......-...........................................................................................................................................บาท 
๗. ค่าพัฒนาระบบ .....7,515,900.. บาท 
๘. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ .....91,000........ บาท 
๙.  รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง 

(…………………………………………………..)    ...นายอาศิส  อัญญะโพธิ์....................ประธานกรรมการ 
(…………………………………………………..) ...นายชฎิล    อินทระนก.....................กรรมการ           
(…………………………………….……..……..) ...นางกนกศรี  สมส่งกุล.......................กรรมการและเลขานุการ 

๑๐.  ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๑๐.๑  หลักเกณฑ์ราคากลางการจา้งงานทีป่รึกษา ที่ นร0506/ว128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 
       ๑๐.๒  https://zoom.us/pricing/webinar  
       ๑๐.๓  https://fastwork.co/user/baifernes/videography-

19709037?badges=&page=1&position=10&source=browse&subcategorySlug=videography  

      ๑๐.๔  https://www.pinkpandaprint.com

๑๐.๕  https://www.bnn.in.th/th/p/it-accessories/flash-drive/usb-drive/sandisk-usb-drive-20-
cruzer-blade-64gb-sdcz50-064g-b35-619659097318_zj8yvr  

https://zoom.us/pricing/webinar
https://fastwork.co/user/baifernes/videography-19709037?badges=&page=1&position=10&source=browse&subcategorySlug=videography
https://fastwork.co/user/baifernes/videography-19709037?badges=&page=1&position=10&source=browse&subcategorySlug=videography
https://www.pinkpandaprint.com/
https://www.bnn.in.th/th/p/it-accessories/flash-drive/usb-drive/sandisk-usb-drive-20-cruzer-blade-64gb-sdcz50-064g-b35-619659097318_zj8yvr
https://www.bnn.in.th/th/p/it-accessories/flash-drive/usb-drive/sandisk-usb-drive-20-cruzer-blade-64gb-sdcz50-064g-b35-619659097318_zj8yvr


ค่าใช้จ่ายบุคคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

ลําดับ ตําแหน่งบุคคลากร
จํานวนคน

(คน)
อัตรา
(บาท)

ระยะเวลา 
(เดือน)

จํานวนเงิน 
(บาท)

1 ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี 1 96,200             11 1,058,200                               
2 วิศวกรดูแลระบบ ป.ตรี ประสบการณ์ 5-10 ปี 1 51,600             11 567,600                                  
3 ผู้เช่ียวชาญด้านฐานข้อมูล ป.ตรี ประสบการณ์ 5-10 ปี 2 51,600             7 722,400                                  
4 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบอาวุโส ป.ตรี ประสบการณ์ 11-15 ปี 1 87,100             6 522,600                                  
5 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ป.ตรี ประสบการณ์ 5-10 ปี 3 51,600             5 774,000                                  
6 นักพัฒนาระบบอาวุโส ป.ตรี ประสบการณ์ 11-15 ปี 1 87,100             9 783,900                                  
7 นักพัฒนาระบบ ป.ตรี ประสบการณ์ 5-10 ปี 4 51,600             9 1,857,600                               
8 นักทดสอบระบบ ป.ตรี ประสบการณ์ 5-10 ปี 2 51,600             8 825,600                                  
9 ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย ป.โท ประสบการณ์ 5-10 ปี 1 44,800             5 224,000                                  
10 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 1 15,000             12 180,000                                  

จํานวนเงินรวม 7,515,900                               
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างงานที่ปรึกษา ที่ นร0506/ว128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556

ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลําดับ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ จํานวนชุด
จํานวนเงิน

(บาท)

จํานวนเงินรวม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ค่าใช้จ่ายซอฟแวร์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลําดับ ช่ือซอฟแวร์
จํานวน 

(License)
จํานวนเงิน

(บาท)

จํานวนเงินรวม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ค่าที่ปรึกษาโครงการหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลําดับ ตําแหน่งบุคคลากร
จํานวนคน

(คน)
อัตรา
(บาท)

ระยะเวลา 
(เดือน)

จํานวนเงิน 
(บาท)

จํานวนเงินรวม

ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทุกเดือนในการพัฒนาระบบ

ลําดับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทุกเดือน
จํานวน
(เดือน)

อัตรา
(บาท)

ราคาต่อเดือน
(บาท)

จํานวนเงิน 
(บาท)

จํานวนเงินรวม

ค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลําดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าน การคํานวนค่าใช้จ่าย
จํานวนเงิน 

(บาท)

1 (28,000*1) 28,000                                   

2 (13,000*4) 52,000                                   

3 (1,000*2*5) + (200*1*5) 11,000                                   
จํานวนเงินรวม 91,000                                   
1 ค่าซ้ือลิขสิทธ์ิ (License) สําหรับรองรับการประชุมออนไลน์โดยรองรับผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 100 คน-สืบราคาจากท้องตลาด
2 ค่าจัดทํา VDO การอบรมเพื่อจัดทําเป็นสื่อการเรียนการสอน - สืบราคาจากท้องตลาด
3 ค่าจัดทําเอกสารรายงานส่งมอบงานพร้อมบรรจุลงในแผ่นบันทึกข้อมูลงมอบในรูปแบบเอกสาร 2 ฉบับ และ บันทึกในแฟลชไดรฟ์ 1 ชุด  - สืบราคาจากท้องตลาด

แบบบัญชีราคากลาง
งานจ้างพัฒนาและให้บริการระบบกลาง

ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมาย
     และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562” ระยะท่ี 2

ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)
มูลค่าโครงการรวม 7,607,500 บาท

ค่าจัดทําเอกสารรายงานส่งมอบงานพร้อมบรรจุลงในแผ่นบันทึกข้อมูลงมอบในรูปแบบเอกสาร 2 ฉบับ
และ บันทึกในแฟลชไดรฟ์ 1 ชุด  ( https://www.pinkpandaprint.com/ , 
https://www.bnn.in.th/th/p/it-accessories/flash-drive/usb-drive/sandisk-usb-drive-20-cruzer-blade-64gb-sdcz50-064g-b35-
619659097318_zj8yvr)

ค่าซ้ือลิขสิทธ์ิ (License) สําหรับรองรับการประชุมออนไลน์โดยรองรับผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 100 คน
(https://zoom.us/pricing/webinar)

ค่าจัดทํา VDO การอบรมเพื่อจัดทําเป็นส่ือการเรียนการสอน
(https://fastwork.co/user/baifernes/videography-
19709037?badges=&page=1&position=10&source=browse&subcategorySlug=videography )



 
 

 
 

 
 
 

 
 

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทาง 
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
    การฝึกอบรม สัมมนา 
    การโฆษณา  ประชาสัมพันธ ์
     การจ้างที่ปรึกษา 
     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
                  ต่างประเทศ 
  
  

 
                            

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงบประมาณ 

ธันวาคม 2563 
 
                                                                                  













ค่าซื้อลิขสทิธิ์ (License) ส าหรับรองรับการประชุมออนไลนโ์ดยรองรับผู้เข้าร่วมอบรมไม่
น้อยกว่า 100 คน 

https://zoom.us/pricing/webinar          

        

 

 

 

 

https://zoom.us/pricing/webinar


 ราคากลางคา่จัดท า VDO การอบรมเพื่อจัดท าเป็นสื่อการเรียนการสอน  

https://fastwork.co/user/baifernes/videography-
19709037?badges=&page=1&position=10&source=browse&subcategorySlu
g=videography  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fastwork.co/user/baifernes/videography-19709037?badges=&page=1&position=10&source=browse&subcategorySlug=videography
https://fastwork.co/user/baifernes/videography-19709037?badges=&page=1&position=10&source=browse&subcategorySlug=videography
https://fastwork.co/user/baifernes/videography-19709037?badges=&page=1&position=10&source=browse&subcategorySlug=videography


ราคากลางคา่จัดท าเอกสารรายงานส่งมอบงานพร้อมบรรจุลงในแผ่นบันทึกข้อมูลงมอบ
ในรูปแบบเอกสาร 2 ฉบับและ บันทึกในแฟลชไดรฟ์ 1 ชุด 

 https://www.pinkpandaprint.com/  

https://www.bnn.in.th/th/p/it-accessories/flash-drive/usb-drive/sandisk-
usb-drive-20-cruzer-blade-64gb-sdcz50-064g-b35-619659097318_zj8yvr  

 
                                                                                    

https://www.pinkpandaprint.com/
https://www.bnn.in.th/th/p/it-accessories/flash-drive/usb-drive/sandisk-usb-drive-20-cruzer-blade-64gb-sdcz50-064g-b35-619659097318_zj8yvr
https://www.bnn.in.th/th/p/it-accessories/flash-drive/usb-drive/sandisk-usb-drive-20-cruzer-blade-64gb-sdcz50-064g-b35-619659097318_zj8yvr



