
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย  
ในการจางพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

 
1. ช่ือโครงการ   โครงการเพ่ิมขีดความสามารถระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

เพ่ือการเดินทาง 
 

2.  หนวยงานเจาของโครงการ   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง 
 

3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  5,060,000.- บาท (หาลานหกหม่ืนบาทถวน) 
 

4.  วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันท่ี 25 กันยายน 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 เปนเงิน  5,060,000.- บาท (หาลานหกหม่ืนบาทถวน) 
 

5. คา Hardware  - บาท 
 

6. คา Software  -       บาท 
 

7.  คาพัฒนาระบบ 2,595,000       บาท 

 

8.  คาใชจายอ่ืน ๆ 2,465,000       บาท 
 

9. รายช่ือผูรับผิดชอบกําหนดราคากลาง  
9.1 นางสาวศศิชา โกยวิวัฒนตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
9.2 นายณทวัศต นิลวงศ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
9.3 นายสุนิตย พูลสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กรรมการ 
9.4 นางสาวปรียานุช อินทะปด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรรมการ 
9.5 น.ส.สวุจี ศรีสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ กรรมการและ 
   เลขานุการ 

 

10. ท่ีมาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
10.1 คูมือ แนวทางการประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางเก่ียวกับ 

การจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง กองระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐและ 
ราคากลาง (กจร.) เดือนพฤษภาคม 2562 

10.2 รางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการเพ่ิมขีดความสามารถระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
เพ่ือการเดินทาง 

10.3 ผลพิจารณาโครงการดานไอซีที เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 ของกรมทางหลวง 
โดยคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงคมนาคม 

10.4 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เลมท่ี 5 
โดย สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี  

10.5 หลักเกณฑ  อัตราคาใชจ าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ ายประจํ าป   
โดย กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562  

10.6 การสืบราคาจากทองตลาดหรือเว็บไซตตาง ๆ  
 



 

รายละเอียดในการคํานวณราคากลาง 
โครงการเพ่ิมขีดความสามารถระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการเดินทาง 

 
1. คาพัฒนาระบบ  

ลําดับ
ท่ี 

ตําแหนง วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ 

(ป) 
จํานวน  
(คน) 

(X) 
ระยะเวลา 
(เดือน) 

(Y) 
อัตรา

เงินเดือน 
(บาท) 

(X*Y) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

1.1 บุคลากรหลัก 
1 ผูจัดการโครงการ ปริญญาโท 

(ICT) 
11-15 1 2 118,400 236,800 

2 ผูเชี่ยวชาญดาน
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) 

ปริญญาตรี/โท 
(ICT) 

5-10 1 1 72,200 72,200 

3 นักวิเคราะห
ระบบ 

ปริญญาตรี/โท 
(ICT) 

5-10 2 4 72,200 288,800 

4 โปรแกรมเมอร ปริญญาตรี/โท 
(ICT) 

5-10 6 18 72,200 1,299,600 

5 นักพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล 

ปริญญาตรี/โท 
(ICT) 

5-10 1 3 72,200 216,600 

6 นักออกแบบ
เว็บไซต 

ปริญญาตรี/โท 
(ICT) 

5-10 1 2 72,200 144,400 

7 นักออกแบบ
กราฟฟก 

ปริญญาตรี/โท 
(ICT) 

5-10 1 1 72,200 72,200 

8 นักทดสอบระบบ ปริญญาตรี/โท 
(ICT) 

5-10 2 2 72,200 144,400 

1.2 บุคลากรสนับสนุน 
1 เลขานุการโครงการ/ผูประสานงานโครงการ 1 6 15,000 90,000 

รวม 2,565,000 
  
  



 

2. คาใชจายอ่ืน ๆ  

ลําดับ 
ท่ี 

รายการ 
(X) 

จํานวน 
(หนวย) 

(Y) 
ราคาตอหนวย 

(บาท) 

(X*Y) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
2.1 คาใชบริการ 

1 Map Service APIs สําหรับเรียกใชงานแผนท่ี 33,100,000 
Transaction 

0.075 2,482,500 

รวม 2,482,500 
2.2 คาฝกอบรม ขาราชการประเภท ข สถานท่ีเอกชน (2 วัน) 

1 คาอาหารกลางวัน (2 ม้ือ 11 คน) 11 1,000 11,000 
2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (4 ม้ือ 11 คน ) 11 200 2,200 
3 คาเอกสารและคาเบ็ดเตล็ด (10 คน) 10 70 700 

รวม 13,900 
  

รวมคาใชจายอ่ืน ๆ 2,496,400 
ปรับลด 1,400 

รวมท้ังส้ิน 2,495,000 
  

หมายเหตุ 

มีการปรับยอดงบประมาณเปน 5,060,000.- บาท (หาลานหกหม่ืนบาทถวน) เพ่ือใหสอดคลองตาม 

โครงการเพ่ิมขีดความสามารถระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการเดินทาง ของเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เลมท่ี 5 โดย สาํนักงบประมาณ สํานักนายกรฐัมนตรี  
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