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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
การจางพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

 
 

1. ช่ือโครงการ งานจางโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและจัดหาเครื่องแมขายเพ่ือปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงาน
ของสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน จํานวน 1 โครงการ                                 i 

2. หนวยงานเจาของโครงการ สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน สํานักบริหารการคลัง
ทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                                                                                  i 

3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 7,550,000 บาท (เจ็ดลานหาแสนหาหม่ืนบาทถวน) จากงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน                             i 

4. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ณ วันท่ี         กันยายน 2563                                        i 

 เปนเงิน 7,550,000 บาท (เจ็ดลานหาแสนหาหม่ืนบาทถวน)                                                  i 

5. คา Hardware  1,240,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนสี่หม่ืนบาทถวน)                                   i 

6. คา Software    1,310,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน)                                i 

7. คาพัฒนาระบบ    4,775,000 บาท (สี่ลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน)                             i 

8. คาใชจายอ่ืน ๆ    225,000 บาท (สองแสนสองหม่ืนหาพันบาทถวน)                                   i 

9. รายช่ือผูรับผิดชอบกําหนดราคากลาง 
 9.1 นางสาวศิดาภา พรธุวานนท ประธานกรรมการ            i 
  ผูอํานวยการกลุมงานบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ                                                          i 
 9.2 นางพรรณี ศิริไพศาล กรรมการ                      i 
  หัวหนาฝายตรวจสอบบําเหน็จบํานาญ กลุมงานบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ                           i 
 9.3 นางพิศมัย ศรีเมือง กรรมการ                      i 
  หัวหนาฝายรายได การเงินและการบัญชี กลุมงานบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ                         i 
 9.4 นางฐาปณีย แกวพัตร กรรมการ                      i 
  หัวหนางานรายได ฝายรายได การเงินและการบัญชี กลุมงานบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ           i 
 9.5 นางสาวภคมน รักเสรี กรรมการและเลขานุการ    i 
  หัวหนางานบัญชี ฝายรายได การเงินและการบัญชี กลุมงานบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ             i 
 9.6 นายธนาวุฒิ ไตรโสภณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  หัวหนางานระเบียบกฎหมายและนิติการ ฝายอํานวยการ กลุมงานบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ     i 

10. ท่ีมาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
  10.1 หลักเกณฑราคากลางการจางท่ีปรึกษา สํานักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง                i 
  10.2 บริษัท ดิอานเซอร ซิสเต็ม จํากัด                                                                             i 
  10.3 บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด                                                                                    i 
  10.4 บริษัท เฟรสบิซโซลูชั่น จํากัด                                                                                 i 
  
 
  
 

๑ 
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รายละเอียดการคํานวณราคากลาง 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและจัดหาเครื่องแมขายเพ่ือปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน 

ของสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
 

 1. คาใชจายบุคลากรท่ีใชในการพัฒนาระบบ 

ตําแหนง 
วุฒิ 

การศกึษา 

ประสบการณ 
การทํางาน 

(ป) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(เดือน) 

อัตรา
เงินเดือน
พืน้ฐาน 
(บาท) 

อัตรา
เงินเดือน 

(คูณ 1.43) 
(บาท) 

อัตรา 
เงินเดือน 

ที่ใชกําหนด 
ราคากลาง 

(บาท) 

รวมเปนเงิน 
(บาท) 

ผูจัดการโครงการ ป.โท 15 1 8 88,300 126,269 97,500 780,000 

นักวิเคราะหระบบ ป.ตรี 10 1 7 55,200 78,936 64,000 448,000 

นักวิศวกรระบบ ป.ตรี 10 1 8 55,200 78,936 55,000 440,000 

นักออกแบบส่ือและ

กราฟฟค 

ป.ตรี 10 2 5 55,200 78,936 40,000 400,000 

โปรแกรมเมอรอาวุโส ป.โท 10 1 8 61,200 87,516 70,000 560,000 

โปรแกรมเมอร ป.ตรี 5 4 8 36,100 51,623 50,000 1,600,000 

นักทดสอบระบบ ป.ตรี 5 4 4 36,100 51,623 25,000 400,000 

เลขาโครงการ ป.ตรี 5 1 10 - - 14,700 147,000 

รวมทั้งส้ิน 4,775,000 

 

 2. คาใชจายครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีใชในการพัฒนาระบบ 

ลําดับท่ี คุณลักษณะเฉพาะของครภุัณฑ 
จํานวน 

(ชุด) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 ระบบเครื่องแมขายเสมือนแบบ Hyper Converged 1 1,200,000  

2 อุปกรณสาํหรับจดัเก็บขอมลูบนเครือขาย (NAS Storage) 1 40,000  

รวม 1,240,000  
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 3. คาใชจายซอฟตแวรและเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาระบบ 

ลําดับท่ี ชื่อ Software 
จํานวน 

License 

ราคาตอหนวย 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 ชุดโปรแกรมบริหารจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ Database 

Relational Management System ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม

กฎหมาย 

1 1,250,000 1,250,000  

2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขาย (Server) สําหรับรับรองหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

ไมนอยกวา 20 แกนหลัก (20 core) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตาม

กฎหมาย 

2 30,000 60,000  

 รวม 1,310,000  

 

 4. คาใชจายท่ีเกิดข้ึนทุกเดือนท่ีใชในการพัฒนาระบบ 

ลําดับท่ี คาใชจายท่ีเกิดขึ้นทุกเดือน 
จํานวน 

(เดือน) 

ราคาตอเดือน 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 คาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายในการเดินทาง  

คาสาธารณูปโภค คาครุภณัฑสํานักงาน คาจัดทํารายงาน,  
ถายเอกสาร, จัดทํารูปเลมฯลฯ 

14,050 10 140,500  

 รวม 140,500  

 

 5. คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีใชในการพัฒนาระบบ 

ลําดับท่ี รายละเอียดคาใชจาย 
การคํานวณ 

คาใชจาย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 คาฝกอบรมผูใชงานจํานวนไมนอยกวา 45 คน คํานวณตาม 

ระเบียบภาครัฐ 

68,025  

2 คาฝกอบรมผูดูแลระบบจํานวนไมนอยกวา 5 คน คํานวณตาม 

ระเบียบภาครัฐ 

16,475  

 รวม  84,500  

 
 


