
แบบ บก. 04 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอยีดคาใชจายในการจางท่ีปรึกษา 

1. ชื่อโครงการ จางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปตยกรรรมองคกร (Enterprise Architecture)

สำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

2. หนวยงานเจาของโครงการ ทีมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ

ฝายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   4,000,000.00 บาท (สี่ลานบาทถวน)

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)……..........9/9/65............................. 

 เปนเงินจำนวน 4,000,000.00 บาท (สี่ลานบาทถวน) 

5. คาตอบแทนบุคลากร จำนวนเงิน 3,910,000.00 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

5.1 ประเภทที่ปรึกษา กลุมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) และกลุมวิจัย

5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา

      5.2.1. ผูจัดการโครงการ จำนวน 1 คน ตองมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาเอก ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือสาขาที่เก่ียวของ และ มีประสบการณที่เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา 10 ป 

5.2.2. ผู เชี ่ยวชาญดานวิเคราะหความตองการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 คน 

ตองมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาโท ดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่ เกี่ยวของ และมีประสบการณที ่

เกี่ยวของ ไมนอยกวา 10 ป 

        5.2.3. ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบระบบและฐานขอมูล จำนวน 1 คน ตองมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาโท 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เก่ียวของ และมีประสบการณที่เก่ียวของ ไมนอยกวา 10 ป 

        5.2.4. ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ จำนวน 1 คน ตองมีคุณวุฒิไมต่ำกวา

ปริญญาโท ดานวิจัยหรือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวของ และมีประสบการณที่เก่ียวของ ไมนอยกวา 10 ป 

       5.2.5. ผูเชี่ยวชาญดานระบบเครือขายและความปลอดภัยขอมูลและระบบสารสนเทศ จำนวน 1 คน ตอง

มีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาโท ดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวของ และมีประสบการณที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา 

10 ป 



 

 5.2.6. ผูเชี่ยวชาญดานโครงสรางพื้นฐานทางดานระบบเครือขาย จำนวน 1 คน ตองมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญา

โท ดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เก่ียวของ และมีประสบการณที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา 10 ป 

 5.2.7. ผูเชี่ยวชาญดานการจัดทำสถาปตยกรรมองคกร จำนวน 1 คน ตองมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาโท ดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวของ และมีประสบการณที่เก่ียวของ ไมนอยกวา 10 ป          

            5.2.8. เลขานุการโครงการ จำนวน 1 คน ตองมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรี และ มีประสบการณทำงานไม

ต่ำกวา 2 ป  

     5.3 จำนวนที่ปรึกษา 8 คน 

 

         6. คาใชจายอื่น ๆ 

               6.1 คาใชจายในการดำเนินโครงการ จำนวนเงิน 90,000.00 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

          

         7. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

               7.1 รายการท่ี 1 คาใชจายบุคลากร อางอิงจาก หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และแนวทางการพิจารณา

งบประมาณรายจายประจำป (ธันวาคม 2564)  

               7.2 รายการท่ี 2 คาใชจายในการดำเนินโครงการ และคาจัดทำเอกสาร อางอิงจาก หลักเกณฑ อัตรา

คาใชจาย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจายประจำป (ธันวาคม 2564) 

               7.3 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

เรื่อง หลักเกณฑราคากลางการจางที่ปรึกษา 

               7.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๓/ว ๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่อง แนวทางการใช

อัตราคาตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม 

 

         8. รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

       8.1 นายปณิธาน เขินอำนวย ประธานกรรมการ ลงนาม...ปณิธาน..เขินอำนวย...... 

                8.2 นางชญาภา แกวธำรงค   กรรมการ           ลงนาม....ชญาภา..แกวธำรงค......  

                8.3 นายกฤตพันธ กาวสัมพันธ       กรรมการ           ลงนาม…กฤตพันธ.…กาวสัมพันธ. 

 

 

 

 



1. คาใชจายบุคลากร (อางอิง TOR ขอ 5.4.)

ลําดับ รายการ จํานวน (เดือน) จํานวน (คน) อัตรา (บาท/เดือน) รวมเงิน (บาท) อางอิง

1.1 ผูจัดการโครงการ 12 1             84,000           1,008,000 ICT/ป.เอก/10 ป

1.2 ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะหความตองการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 5 1             80,000             400,000 ICT/ป.โท/10 ป

1.3 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบระบบและฐานขอมูล 5 1             80,000             400,000 ICT/ป.โท/10 ป

1.4 ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ 7 1             56,000             392,000 วิจัย/ป.โท/10 ป

1.5 ผูเชี่ยวชาญดานระบบเครือขายและความปลอดภัยขอมูลและระบบสารสนเทศ 5 1             82,000             410,000 ICT/ป.โท/10 ป

1.6 ผูเชี่ยวชาญดานโครงสรางพื้นฐานทางดานระบบเครือขาย 4 1             80,000             320,000 ICT/ป.โท/10 ป

1.7 ผูเชี่ยวชาญดานการจัดทําสถาปตยกรรมองคกร 10 1             80,000             800,000 ICT/ป.โท/10 ป

1.8 เลขานุการโครงการ 12 1             15,000             180,000 ทั่วไป

3,910,000        

2. คาใชจายในการดําเนินโครงการ (อางอิง TOR ขอ 4.2 และ ขอ 4.8)

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน อัตรา (บาท) รวมเงิน (บาท)

2.1 คาใชจายในการจัดสัมมนาเปดโครงการ (อางอิง TOR ขอ 4.2.) (อยางนอย 150 คน)

- คาวิทยากร (2คน*3ชั่วโมง) ชั่วโมง 6 1,600              9,600                

- คาอาหาร (150คน*1มื้อ) คน 150 270                40,500              

- คาอาหารวาง (150คน*1มื้อ) คน 150 35                  5,250                

2.2 คาใชจายในการจัดฝกอบรม (อางอิง TOR ขอ 4.8.)  (อยางนอย 40 คน*2วัน)

- คาอาหารระหวางฝกอบรม (40คน*2วัน) คน 80 270                21,600              

- คาอาหารวางระหวางฝกอบรม (40คน*2วัน*2มื้อ) คน 80 70                  5,600                

- คาเอกสารการฝกอบรม คน 40 70                  2,800                

2.3 คาใชจายเบ็ดเตล็ด เหมา 1 4,650              4,650                

90,000             

หนวย (บาท)

4,000,000

สี่ลานบาทถวน 4,000,000

คาใชจายในการดําเนินงานสามารถถัวเฉลี่ยได

นายปณิธาน เขินอํานวย

นางชญาภา แกวธํารงค

นายกฤตพันธ กาวสัมพันธ

4. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางองิ)

4.1 รายการที่ 1 คาใชจายบุคลากรอางอิงจากหลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป (ธันวาคม 2564)

4.2 รายการที่ 2 คาใชจายในการดําเนินโครงการ และคาจัดทําเอกสาร

- อางอิงจากหลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป (ธันวาคม 2564)

4.3 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑราคากลางการจางที่ปรึกษา

4.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๓/ว ๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่อง แนวทางการใชอัตราคาตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม

                     รวมคาใชจายทั้งสิ้น    

***ในกรณีมีคาบริการวิชาการ/คาบริการนิติบุคคล ตองแนบเอกสารระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ เพื่อประกอบการพิจารณา***

3. รายชื่อผูรับผิดชอบกําหนดคาใชจาย/ดําเนนิการ/ขอบเขตดําเนนิการ (TOR)

ราคากลางงานจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทําสถาปตยกรรรมองคกร (Enterprise Architecture)

สําหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

โดย สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)

รวมรายการที่ 1

รวมรายการที่ 2

คาใชจายรายการที่ (1) + (2)




