
แบบ บก.๐๕ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps  
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)  . 
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร     10,000,000     บาท 
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่              เป็นเงิน    9,951,900   บาท 
๕. ค่า Hardware      -   บาท 
๖. ค่า Software       -   บาท 
๗. ค่าพัฒนาระบบ     9,944,400  บาท 
๘. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    7,500             บาท 
๙.  รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง 
      (  อาศิส อัญญะโพธิ์  )   .  นายอาศิส อัญญะโพธิ์   ประธานกรรมการ  
      ( มนตรี อ้ึงวิจิตรอำไพ ) .  นายมนตรี อ้ึงวิจิตรอำไพ             กรรมการ        

  ( ทิวากร แตงอ่อน )       .  นายทิวากร แตงอ่อน            กรรมการและเลขานุการ        
๑๐.  ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๑๐.๑ รายการที ่1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรจากหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา นร.0506/ว128 

หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนัก
งบประมาณ (ธันวาคม 2563) 

       ๑๐.๒ รายการที ่2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม พ.ศ. 2561 

31 มกราคม 2565



แบบบัญชีราคากลาง 
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps   
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
หัวหน้าหน่วยงาน : นายสุพจน์ เธียรวุฒิ 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง :  
ผู้รับผิดชอบ : ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ 
ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น     9,951,900                บาท 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
ลำดับ ตำแหน่งบุคลากร ระดับ

การศึกษา 
ประสบการณ์ 

(ปี) 
อัตรา 
(บาท) 

จำนวน 
(คน) 

ระยะเวลา  
(Man 

mouth) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 ผู้จัดการโครงการ 
(Project Manager) 
กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 

ปริญญาตรี 5 89,300 1 12 1,071,600 

2 ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
DevSecOps  
กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 

ปริญญาตรี 5 89,300 4 12 4,286,400 

3 วิศวกรระบบ (System 
Engineer)  
กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 

ปริญญาตรี 5 89,300 4 12 4,286,400 

4 เจ้าหน้าที่ประสานงาน
โครงการ  
 

ปริญญาตรี 3 25,000 1 12 300,000 

จำนวนเงินรวม (บาท) 9,944,400 
หมายเหตุ :  

• อัตราค่าตอบแทนอัตรานี้เป็นอัตราตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ซึ่งคำนวณรวม Mark-Up 
Factor 2.475 ไว้แล้ว 
 
 
 
 
 



2. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 
ลำดับ ค่าใช้จ่าย หน่วย จำนวน อัตรา (บาท) จำนวนเงิน (บาท) 

2.1 
- ค่าอาหาร (จัดครบทุกมื้อ)  
(อัตรา:คน) (270:10) 

เหมา 2 2,700 5,400 

2.2 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(อัตรา:คน) (35:10) 

เหมา 2 350 700 

2.3 
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อาทิ ปากกา กระดาษ หมึก
พิมพ์ ค่าอินเทอร์เน็ต ฯลฯ(อัตรา:คน) (700:1) 

เหมา 2 700 1,400 

จำนวนเงินรวม (บาท) 7,500 
 

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงนาม) 
      (  อาศิส อัญญะโพธิ์ )    .  นายอาศิส อัญญะโพธิ์                ประธานกรรมการ  
      ( มนตรี อ้ึงวิจิตรอำไพ ) .  นายมนตรี อ้ึงวิจิตรอำไพ             กรรมการ            
      ( ทิวากร แตงอ่อน )            .  นายทิวากร แตงอ่อน                 กรรมการและเลขานุการ         

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ค่าตอบแทนบุคลากร ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน
ล ำดับท่ี ต ำแหน่งบุคลำกร

1.1 - ผู้จัดกำรโครงกำร (Project Manager)
1.2 - ผู้เช่ียวชำญด้ำน DevSecOps
1.3 - วิศวกรระบบ (System Engineer)
1.4 - เจ้ำหน้ำท่ีประสำนงำนโครงกำร

รวมรำยกำรท่ี 1 

2

ล ำดับท่ี  กำรฝึกอบรม

2.1  - ค่ำอำหำร (จัดครบทุกม้ือ)

2.2  - ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม
2.3  - ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดส ำหรับประชุมออนไลน์ อำทิ ค่ำอิเทอร์เน็ต ค่ำอุปกรณ์ (เหมำ)

รวมรำยกำรท่ี 2 

2) ค่ำใช้จ่ำยกำรฝึกอบรม :

ค่าใช้จ่ายรายการ (1)+(2)
เก้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

3.1 นำยอำศิส อัญญะโพธ์ิ                     (ประธำนกรรมกำร)
3.2 นำยมนตรี อ้ึงวิจิตรอ ำไพ                  (กรรมกำร)
3.3 นำยทิวำกร แตงอ่อน                      (กรรมกำรและเลขำนุกำร)

4. ท่ีมาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 รำยกำรท่ี 1 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรอ้ำงอิงจำกหลักเกณฑ์รำคำกลำงกำรจ้ำงท่ีปรึกษำ นร.0506/ว128
และ อัตรำค่ำใช้จ่ำยกำรจ้ำงท่ีปรึกษำในกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ส ำนักงบใหม่
อัตรำค่ำตอบแทนอัตรำน้ีเป็นอัตรำตำมมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 6 สิงหำคม 2556 ซ่ึงค ำนวณรวม Mark-Up Factor 2.475 ไว้แล้ว
4.2 รำยกำรท่ี 2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน ดังน้ี
- อ้ำงอิงจำกระเบียบคณะกรรมกำรส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรม พ.ศ. 2561

ราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps
ของ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม :

3. รายช่ือผู้รับผิดชอบก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR)



จ ำนวน(เดือน) จ ำนวน(คน) อัตรำ(บำท/เดือน) รวมเงิน(บำท) อ้ำงอิง
12               1          89,300          1,071,600    ICT/ป.ตรี/5ปี

12               4          89,300          4,286,400    ICT/ป.ตรี/5ปี

12               4          89,300          4,286,400    ICT/ป.ตรี/5ปี

12               1          25,000          300,000       ป.ตรี/3 ปี

9,944,400   

หน่วย จ ำนวน(คน) อัตรำ (บำท) รวมเงิน (บำท)
1        10   270        2,700          
1        10   35          350            
1                 1          700              700            

3,750         

จ ำนวนกำรอบรม 2 7,500         

9,951,900   
9,951,900   

4.1 รำยกำรท่ี 1 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรอ้ำงอิงจำกหลักเกณฑ์รำคำกลำงกำรจ้ำงท่ีปรึกษำ นร.0506/ว128

อัตรำค่ำตอบแทนอัตรำน้ีเป็นอัตรำตำมมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 6 สิงหำคม 2556 ซ่ึงค ำนวณรวม Mark-Up Factor 2.475 ไว้แล้ว

- อ้ำงอิงจำกระเบียบคณะกรรมกำรส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรม พ.ศ. 2561

ราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps
ของ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม :

รวมค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน

3. รายช่ือผู้รับผิดชอบก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR)


