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ทั้งหมดใน

โครงการ

อัตราคาจาง

ตอคนตอ

เดือน

(บาท)
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1 ผูอํานวยการโครงการ

(Project Director)

• อายุไมนอยกวา ๔๕ ป

• ปริญญาโท/เอก สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร สาขาวิทยาศาสตร  

คอมพิวเตอรสารสนเทศ หรือ

สาขาอื่น ที่เกี่ยวของ 

• มีประสบการณดานการบริหาร

จัดการโครงการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือเทียบเทาไมนอย

กวา ๑๕ ป

• มีประสบการณดานการบริหาร

จัดการหรือเคยรวมโครงการของ

หนวยงานภาครัฐ

• มีประสบการณดานการบริหาร

จัดการโครงการที่มีมูลคา ๑๐ 

ลานบาทขึ้นไป

1 120,000       4 480,000           ดูจากสํานักบริการ

หนี้สาธารณะป2546

และพิจารณาจาก

ประสบการณและ

วุฒิการศึกษา

• มีความรูและประสบการณใน

ภาคปฎิบัติทางดาน Intelligent 

Computing
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2 นักกฎหมายภาษี 

(Tax Counsel)

• ปริญญาโท/เอก สาขากฎหมาย

ภาษีอากร

• มีประสบการณทํางานดาน

กฎหมายไมนอยกวา ๕ ป

• มีความสามารถในการสื่อสาร

และถายทอดองคความรู

1 60,000         4 240,000           พิจารณาจาก

ประสบการณ

และวุฒิการศึกษา

3 วิศวกรซอฟตแวร

(Software Engineer)

• ปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร สาขาวิทยาศาสตร  

คอมพิวเตอรสารสนเทศ หรือ

สาขาอื่น ที่เกี่ยวของ 

• มีประสบการณดานการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ

เทียบเทาไมนอยกวา ๕ ป

• มีประสบการณดานพัฒนา

1 80,000         4 320,000           พิจารณาจากคาเฉลี่ย

สูงสุดของอัตราการ

จางงานของบริษัท

จัดหางาน และดูจาก

ประสบการณ

และวุฒิการศึกษา
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4 นักออกแบบ

ประสบการณผูใช

(User 

Experience Designer)

• ปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร สาขาวิทยาศาสตร  

คอมพิวเตอรสารสนเทศ สาขา

ออกแบบกราฟฟค หรือสาขาอื่นที่

เกี่ยวของ

• ประสบการณในการทํางานดาน

การออกแบบ User Experience 

ไมนอยกวา ๓ ป

1 80,000         4 320,000           พิจารณาจากคาเฉลี่ย

สูงสุดของอัตราการ

จางงานของบริษัท

จัดหางาน และดูจาก

ประสบการณ

และวุฒิการศึกษา

5 นักพัฒนา

ซอฟแวร

• ปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร สาขาวิทยาศาสตร  

คอมพิวเตอรสารสนเทศ หรือ

สาขาอื่นที่เกี่ยวของ

• ประสบการณในการทํางานดาน

การพัฒนาระบบงาน

3 50,000         4 600,000           พิจารณาจากคาเฉลี่ย

สูงสุดของอัตราการ

จางงานของบริษัท

จัดหางาน และดูจาก

ประสบการณ

และวุฒิการศึกษา
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6 นักพัฒนา

ซอฟแวร

• ปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร สาขาวิทยาศาสตร  

คอมพิวเตอรสารสนเทศ หรือ

สาขาอื่นที่เกี่ยวของ

• ประสบการณในการทํางานดาน

การพัฒนาระบบงาน

1 50,000         16 800,000           พิจารณาจากคาเฉลี่ย

สูงสุดของอัตราการ

จางงานของบริษัท

จัดหางาน และดูจาก

ประสบการณ

และวุฒิการศึกษา

7 ที่ปรึกษาระบบรักษา

ความปลอดภัยเครื่อง

ขายคอมพิวเตอร

(Computer Network 

Security Consultant)

• ปริญญาโท/ปริญญาเอก ดาน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร/

สารสนเทศ/สาขาอื่นที่เกี่ยวของ

• ประสบการณในการทาํงานดาน

รักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย

1 80,000         4 320,000           พิจารณาจากคาเฉลี่ย

สูงสุดของอัตราการ

จางงานของบริษัท

จัดหางาน และดูจาก

ประสบการณ

และวุฒิการศึกษา

8 ผูชวยผูอํานวยการ

โครงการ

• ปริญญาตรี/ปริญญาโท ดาน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร/

สารสนเทศ/สาขาอื่นที่เกี่ยวของ

• ประสบการณในการทํางานดาน

บริหารโครงการ

1 60,000         4 240,000           พิจารณาจากคาเฉลี่ย

สูงสุดของอัตราการ

จางงานของบริษัท

จัดหางาน และดูจาก

ประสบการณ

และวุฒิการศึกษา
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9 คาซอฟแวร

และคาลิขสิทธ

1.ระบบบริการเตรียมและยื่น

เอกสารแบบภาษีสรรพสามิต

อัตโนมัติแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว

1 1,200,000    4 1,200,000        ความซับซอนของ

ระบบงาน

2.ระบบคลังขอมูลความรูทางดาน

ภาษีสรรพสามิตสําหรับเจาหนาที่

และประชาชน

1 1,000,000    4 1,000,000        

3.ระถาม-ตอบปญหาภาษี

สรรพสามิตอัตโนมัติ

1 1,200,000    4 1,200,000        

4.ระบบคนหาและจัดการความรู

กลางที่เชื่อมโยงองคความรู

สําหรับสนุนการใหบริการ

1 1,100,000    4 1,100,000        

10 คาใชจายอื่นๆในการ

บริหารโครงการงาน

1.คาเสื่อมราคาอุปกรณคอม

พิวเตอร

50,000         50,000             

2.คาวัสดุคอมพิวเตอร 70,000         70,000             

3.คาวัสดุอื่น ๆ 40,000         40,000             

4.คาเดินทาง 50,000         50,000             

5.คาจัดพิมพเอกสาร 30,000         30,000             
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6.คาถายเอกสาร 10,000         10,000             

7.คาหนังสือและสิ่งพิมพ 30,000         30,000             

8.คาบริหารโครงการ 900,000       900,000           

รวมทั้งสิ้น 9,000,000        


