
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา 
 

1. ชื่อโครงการ งานจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาแนวทางและจัดตั้งองค์กรพิเศษเพ่ือก ากับการด าเนินโครงการ  
รถไฟความเร็วสูง 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส านักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน        
กระทรวงคมนาคม 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  30,000,000.00 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่  25  มีนาคม  2564    
 เป็นเงิน 29,993 ,600.- บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)  ราคารวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 
5. ค่าตอบแทนบุคลากร 23,277,600.00 บาท (ยี่สิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 5.1 ประเภทที่ปรึกษาด้านการจัดตั้งองค์กร การบริหารธุรกิจ การเงินการลงทุน การบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎหมาย การประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านรถไฟความเร็วสูง ซึ่งประกอบไปด้วยงานปฏิบัติการเดินรถ        
ซ่อมบ ารุง และพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
 5.2 คุณสมบัติของที่ปรึกษา  

1. ต้องเป็นนิติบุคคล หรือสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่มีกฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุน 

2. ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่จ้าง และได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาของศูนย์
ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 

3. ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ  
หรือห้ามเข้าเสนอราคากับทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล  
หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

4. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอ่ืนที่เข้ายื่นเสนอราคา ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็น
ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

6. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

7. ที่ปรึกษาที่ยื่นเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 7.1 กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน และการเสนอราคาให้เสนอในนาม “กิจการร่วมค้า”  
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานของที่ปรึกษา กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานของที่ปรึกษาของผู้ เข้าร่วมค้า 
มาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าเสนอราคาได้ 

7.2 กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า    
ทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน เว้นแต่ กรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
ข้อตกลงฯ จะต้องมีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้าอ่ืนทุกราย และกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว 
เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานรัฐ โดยแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ 

8. ที่ปรึกษาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง   



9. ที่ปรึกษาต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีอุปกรณ์การท างาน 
ที่สามารถด าเนินการโครงการได้อย่างสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละต าแหน่งจะต้องไม่
ผูกพันอย่างเต็มเวลากับสัญญาอื่นในเวลาเดียวกัน 

10. ต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีคุณวุฒิ
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาฯ ต้องจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
มาให้บริหารในครั้งนี้ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้จัดการโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยนักวิจัย เลขานุการ
โครงการ และธุรการ มาจัดท ารายงานและเพ่ือสนับสนุนการท างานของบุคลากรหลักและ เพ่ือการด าเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. ต้องมีผู้จัดการโครงการเป็นคนไทย รับผิดชอบบริหารจัดการตลอดระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
ส่วนต าแหน่งอ่ืนสามารถจัดหามาเพ่ือปฏิบัติงานเป็นประจ า หรือเป็นระยะๆ ตามแผนปฏิบัติงาน ทั้งนี้  ให้เป็นไปตาม
แผนระยะเวลาการท างานของบุคลากรโครงการที่ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบ 

12. บุคลากรหลักในแต่ละต าแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่อในโครงการแต่ละราย จะต้องลงนามในเอกสาร
ประวัติการท างานของตนเอง เพ่ือยืนยันการร่วมงานในครั้งนี้ หากมิได้ลงนามด้วยตนเอง ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคมจะไม่พิจารณาในต าแหน่งที่เสนอ 

๑3. ห้ามมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรหลักตลอดระยะเวลาสัญญาในการเป็นที่ปรึกษา เว้นแต่กรณี 
มีความจ าเป็น ซึ่งที่ปรึกษาจะต้องหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าบุคลากรเดิม หรือดีกว่าบุคลากรเดิม และ
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 5.3 จ านวนที่ปรึกษา 
ล าดับที ่ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1 บุคลากรหลัก       21,000,600.00 

  

ผู้จัดการโครงการ 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
(สาขาวิศวกรรม หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง) 
และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง     
ไม่น้อยกว่า 20 ปี 

12 เดือน 178,700.00 2,144,400.00 

  

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการรถไฟ          
หรือรถไฟความเร็วสูงความเร็วสูง 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
(สาขาวิศวกรรม หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง) 
และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง     
ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

6 เดือน 134,900.00 809,400.00 

  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินรถ 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
(สาขาวิศวกรรม หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง) 
และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง     
ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

6 เดือน 134,900.00 809,400.00 

  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบ ารุง 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
(สาขาวิศวกรรม หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง) 
และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง     
ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

6 เดือน 134,900.00 809,400.00 



ล าดับที ่ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพและ     
การฝึกอบรม 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
(สาขาวิจัย(ภาคเอกชน) หรือสาขาอ่ืน           
ที่เก่ียวข้อง) และมีประสบการณ์การท างาน       
ที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

6 เดือน 141,100.00 846,600.00 

  

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
(สาขาวิศวกรรม หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง) 
และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง     
ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
 

6 เดือน 134,900.00 809,400.00 

  

ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
(สาขาวิจัย(ภาคเอกชน) หรือสาขาอ่ืน            
ที่เก่ียวข้อง) และมีประสบการณ์การท างาน       
ที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
 

9 เดือน 141,100.00 1,269,900.00 

  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงสร้างองค์กร 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
(สาขาวิจัย(ภาคเอกชน) หรือสาขาอ่ืน            
ที่เก่ียวข้อง) และมีประสบการณ์การท างาน      
ที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
 

9 เดือน 141,100.00 1,269,900.00 

  

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
(สาขาวิจัย(ภาคเอกชน) หรือสาขาอ่ืน            
ที่เก่ียวข้อง) และมีประสบการณ์การท างาน     
ที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
 

12 เดือน 141,100.00 1,693,200.00 

  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์ 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
(สาขาวิจัย(ภาคเอกชน) หรือสาขาอ่ืน            
ที่เก่ียวข้อง) และมีประสบการณ์การท างาน     
ที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
 

6 เดือน 141,100.00 846,600.00 

  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
(สาขาการเงิน หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) 
และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง  ไม่
น้อยกว่า 10 ปี 

9 เดือน 202,000.00 1,818,000.00 



ล าดับที ่ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
(สาขาการเงิน หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) 
และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง      
ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

9 เดือน 202,000.00 1,818,000.00 

  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
(สาขาการเงิน หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) 
และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง      
ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 

9 เดือน 202,000.00 1,818,000.00 

  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
(สาขาการเงิน หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) 
และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง     
ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 

6 เดือน 202,000.00 1,212,000.00 

  

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโครงสร้างเงินเดือน 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
(สาขาการเงิน หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) 
และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง     
ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 

9 เดือน 202,000.00 1,818,000.00 

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
(สาขาวิจัย(ภาคเอกชน) หรือสาขาอ่ืน            
ที่เก่ียวข้อง)และมีประสบการณ์การท างาน      
ที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 

12 เดือน 100,700.00 1,208,400.00 

2 บุคลากรสนับสนุน       2,277,000.00 

 
ผู้ช่วยนักวิจัย (1) 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์  การ
ท างานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

12 เดือน 30,000.00 360,000.00 

 
ผู้ช่วยนักวิจัย (2) 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ การ
ท างานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

12 เดือน 30,000.00 360,000.00 

 
ผู้ช่วยนักวิจัย (3) 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ การ
ท างานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

12 เดือน 30,000.00 360,000.00 

 
ผู้ช่วยนักวิจัย (4) 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ การ
ท างานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

9 เดือน 30,000.00 270,000.00 



ล าดับที ่ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

 
ผู้ช่วยนักวิจัย (5) 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ การ
ท างานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

6 เดือน 30,000.00 180,000.00 

 
เลขานุการ (1) 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ การ
ท างานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

12 เดือน 15,000.00 180,000.00 

 
เลขานุการ (2) 
ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ การ
ท างานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

9 เดือน 15,000.00 135,000.00 

 

ธุรการ (1) 
ไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง  
และมีประสบการณ์ การท างานที่เกี่ยวข้อง ไม่
น้อยกว่า 1 ปี 

12 เดือน 12,000.00 144,000.00 

  

ธุรการ (2) 
ไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง  
และมีประสบการณ์ การท างานที่เกี่ยวข้อง ไม่
น้อยกว่า 1 ปี 

12 เดือน 12,000.00 144,000.00 

 

ธุรการ (3) 
ไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง  
และมีประสบการณ์ การท างานที่เกี่ยวข้อง ไม่
น้อยกว่า 1 ปี 

12 เดือน 12,000.00 144,000.00 

6. ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ในส านักงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายตรงอ่ืนๆ 
ล าดับที ่ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

3 
ค่าใช้จ่ายทางตรง ค่าใช้จ่ายด าเนินการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)   

6,716,000.00 

  3.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 12 เดือน 40,000.00 480,000.00 

  3.2 ค่าถ่ายเอกสาร 12 เดือน 8,000.00 96,000.00 

  3.3 ค่าติดต่อสื่อสาร 12 เดือน 7,500.00 90,000.00 

  
3.4 ค่าจัดประชุมสัมมนา  
ครั้งละ 300 คน 

2 ครั้ง 300,000.00 600,000.00 

  

3.5 การผลิตสื่อให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงการ  

        

- วิดีทัศน์ 2 ชิ้น 200,000.00 400,000.00 
- แอนิเมชั่น 1 ชิ้น 700,000.00 700,000.00 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 3,500 ฉบับ 100.00 350,000.00 

- งานประชาสัมพันธ์ 
(หนังสือพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์) 

1 เหมาจา่ย 450,000.00 450,000.00 



ล าดับที ่ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

  3.6 การจัด Call For Interest 1 ครั้ง 250,000.00 250,000.00 

  3.7 ค่าจัดท ารายงาน 1 เหมาจา่ย 500,000.00 500,000.00 

  3.8 ค่าเช่าส านักงาน 12 เดือน 150,000.00 1,800,000.00 

  3.9 ค่าส ารวจพื้นที่แนวเส้นทาง 1 เหมาจา่ย 1,000,000.00 1,000,000.00 
 
7. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 

7.1 นายวรายุ  ประทีปะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
7.2 นายฉัตร  ไผ่แก้ว นักวิชาการขนส่งช านาญการ 
7.3 นายพณา  ศุภฐิติพงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
7.4 นางสาวพิชญา ศรีทองทิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
7.5 นายจรัสพิชญ์ เหลืองโสภาพรรณ วิศวกรก ากับการกองปรับปรุงเขตทาง 1 ศูนย์โครงการปรับปรุงทาง 
   

8. ทีข่องราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
  ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืน ก าหนด / ราคาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
 8.1 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี การฝึกอบรม 
สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ธันวาคม 
2563 
 8.2 หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ตามหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


