
 

 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 

กำรจ้ำงพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ 
 

1. ช่ือโครงกำร โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพฐานข้อมูลคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ              เเ 
  

2. หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร  กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน                                    เ                            
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                        เ 

3. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร    978,400 (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)             เ 
 

4. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ณ วันที่       6  พฤศจิกายน 2563                                                
เ   เป็นเงิน   978,400 (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

5. ค่ำ Hardware - Software  จ ำนวน 378,000 บำท 
5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง  350,000 บาท 
5.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ส าหรับ
รองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 ชุด 
 

28,000 บาท 

 

6. ค่ำพัฒนำระบบ 589,300    บำท 
6.1 ผู้จัดการโครงการ (1 คน x 36,100 บาท x 5 เดือน) 180,500 บาท 
6.2 นักโปรแกรมเมอร์ วิเคราะห์ระบบ และออกแบบระบบ เว็บไซต์ (1 คน x 36,100 บาท   
      x 5 เดือน) 

 180,500 บาท  

6.3 นักวิเคราะห์ระบบ (1 คน x 36,100 บาท x 1 เดือน) 36,100 บาท 
6.4 นักออกแบบระบบ (1 คน x 36,100 บาท x 2 เดือน) 72,200 บาท 
6.5 ผู้ประสานงานโครงการ (1 คน x 15,000 บาท x 8 เดือน) 120,000 บาท  

 

7. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ จ ำนวน  11,100  บำท 
7.1 ศึกษาความต้องการของผู้ว่าจ้างระบบโดยรับฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้วา่จ้าง  
(จัดไม่ครบทุกมื้อ) สถานที่ราชการ 

- อาหารว่าง (10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 
 

700 บาท  
7.2 ศึกษาความต้องการของผู้ว่าจ้างระบบโดยรับฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง  
(จัดไม่ครบทุกมื้อ) สถานที่ราชการ 

- อาหารว่าง (30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

 
 

   2,100 บาท  
7.3 อบรมหลักสูตรการใช้งานให้กับกลุ่มผู้ใช้งาน (จัดไม่ครบทกุมื้อ) สถานที่ราชการ 

- อาหารว่าง (50 คน x 35บาท x 2 มื้อ) 
 

  3,500 บาท  
7.4 อบรมหลักสูตรการใช้งานของผู้ดูแลระบบ (จัดไม่ครบทุกมือ้) สถานที่ราชการ 

- อาหารว่าง (10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
 

700 บาท 
7.5 ค่าจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ  

(10 เล่ม x 410 บาท) 
4,100 บาท 

รวม 978,400 บำท 
 
 
 
 

แบบ บก.05 



 

 

 
 
 

8. รำยช่ือผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำย/ด ำเนินกำร/ขอบเขตด ำเนินกำร (TOR)  
8.1 นายไชยยันต์ เทพศิริสุนทร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
8.2 นางสิริพร แสงค าสุข นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ กรรมการ 
8.3 นางฤทัยรัตน์ ราชมณี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ กรรมการ 
8.4 นางสาวกมลจันทน์  พูลเกษม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรรมการ 
8.5 นายวิรุฬห์ สัมลีราช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 

9. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) 
9.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 
9.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0903/ว. 99 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2546 
9.3 เกณฑ์ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
9.4 เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
9.5 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว128 ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2556 เรื่องหลักเกณฑ์ 

ราคากลางการจ้างท่ีปรึกษา 
 


