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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา 
 

1. ชื่อโครงการ จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเพ่ือยกระดับระบบติดตาม วิเคราะห์และรายงานความก้าวหน้า
โครงการส าคัญ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,988,200.- บาท (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่        17  กุมภาพันธ์  2565    
 เป็นเงิน 8,988,200.- บาท (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
5. ค่าตอบแทนบุคลากร 7,481,800- บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 5.1 ประเภทท่ีปรึกษา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะด้านการคมนาคมขนส่ง 
 5.2 คุณสมบัติของท่ีปรึกษา  

 1) มีความสามารถตามกฎหมาย  
 2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 ๕ เป็นนิติบุคคลหรือสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนใด ที่มีกฎหมายหรือ

มติคณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุน และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง 
 6) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

 7) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้ อจัดจ้างและ         
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  

 8) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

 9) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ        
ที่ปรึกษาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

 10) ผู้ยื่นเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
      กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้อง

มีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา ของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 

      กรณีที่ข้อตกลงๆ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้น
ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

   ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน 

   กิจการร่วมค้า หมายความว่า “กิจการที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่า
จะด าเนินการ ร่วมกันเป็นทางการค้าหรือหาก าไรระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล กับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือระหว่างบริษัทและ/หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคล
ธรรมดาคณะบุคคล ที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลอ่ืน หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ โดยข้อตกลงนั้นอาจก าหนดให้มีผู้เข้าร่วมค้าหลักก็ได้” 



-2- 
 

 11) ต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีอุปกรณ์การท างาน 
ที่สามารถด าเนินการโครงการได้อย่างสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละต าแหน่งจะต้องไม่ผูกพัน
อย่างเต็มเวลากับสัญญาอ่ืนในเวลาเดียวกัน 

 12) ต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีคุณวุฒิ
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาฯ ต้องจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปซึ่งอย่าง
น้อย ต้องประกอบด้วยบุคลากรหลัก จ านวน 15 ต าแหน่ง และบุคลากรสนับสนุน จ านวน 2 ต าแหน่ง โดยที่ปรึกษา
จะต้องจัดหาบุคลากรสนับสนุนมาปฏิบัติงานในโครงการเพ่ือสนับสนุนการท างานของบุคลากรหลักอย่างเพียงพอ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

13) ต้องมีผู้จัดการโครงการเป็นคนไทย รับผิดชอบบริหารจัดการตลอดระยะเวลาด าเนินการโครงการ  
ส่วนต าแหน่งอ่ืนสามารถจัดหามาเพ่ือปฏิบัติงานเป็นประจ า หรือเป็นระยะๆ ตามแผนปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
แผนระยะเวลาการท างานของบุคลากรโครงการที่ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบ 
 14) บุคลากรหลักในแต่ละต าแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่อในโครงการแต่ละราย จะต้องลงนามในเอกสาร
ประวัติการท างานของตนเอง เพ่ือยืนยันการร่วมงานในครั้งนี้ หากมิได้ลงนามด้วยตนเอง ส านักงานปลัด 
กระทรวงคมนาคม จะไม่พิจารณาในต าแหน่งที่เสนอ ทั้งนี้ บุคลากรหลักในแต่ละต าแหน่งตามข้อ 12) จะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ ได้เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น 
 15) ห้ามมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรหลักตลอดระยะเวลาสัญญาในการเป็นที่ปรึกษา เว้นแต่กรณี 
มีความจ าเป็น ซึ่งที่ปรึกษาจะต้องหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าบุคลากรเดิม หรือดีกว่าบุคลากรเดิม และ
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม   

 5.3 จ านวนที่ปรึกษา 

รายการ 
จ านวน/

คน 
จ านวน หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม 

ค่าตอบแทนบุคลากร  7,481,800 
บุคลากรหลัก     6,656,800 
1.1 ผู้จัดการโครงการ 
ปริญญาโทและมีประสบการณ์การท างานใน 
ด้านทีเ่กี่ยวข้อง 10 ปีข้ึนไป 

1 6 เดือน 118,000 708,000 

1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน 
และการงบประมาณ  
ปริญญาโท และมีประสบการณ์การท างานใน 
ด้านทีเ่กี่ยวข้อง 10 ปีข้ึนไป 

1 6 เดือน 163,500 981,000 

1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่ง  
ปริญญาโท และมีประสบการณ์การท างานใน 
ด้านทีเ่กี่ยวข้อง 10 ปีขึ้นไป 

1 4 เดือน 76,700 306,800 

1.4 ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และ
ประเมินโครงการลงทุน 
ปริญญาโท และมีประสบการณ์การท างานใน 
ด้านทีเ่กี่ยวข้อง 10 ปีข้ึนไป  
 

1 5 เดือน 79,900 399,500 
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รายการ 
จ านวน/

คน 
จ านวน หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม 

1.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงการ 
ปริญญาโท และมีประสบการณ์การท างานใน 
ด้านทีเ่กี่ยวข้อง 10 ปีข้ึนไป 

1 4 เดือน 76,700 306,800 

1.6 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
ปริญญาโท และมีประสบการณ์การท างานใน 
ด้านทีเ่กี่ยวข้อง 10 ปีข้ึนไป 

1 3 เดือน 79,900 239,700 

1.7 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 
ปริญญาโท และมีประสบการณ์การท างานใน 
ด้านทีเ่กี่ยวข้อง 10 ปีข้ึนไป 

1 4.5 เดือน 118,400 532,800 

1.8 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบ 
ปริญญาโท และมีประสบการณ์การท างานใน 
ด้านทีเ่กี่ยวข้อง 10 ปีข้ึนไป 

1 4.5 เดือน 118,400 532,800 

1.9 ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล 
ปริญญาโท และมีประสบการณ์การท างานใน 
ด้านที่เกี่ยวข้อง 10 ปีข้ึนไป 

1 3 เดือน 118,400 355,200 

1.10 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
(System analyst) 
ปริญญาตรี และมีประสบการณ์การท างานใน 
ด้านที่เกี่ยวข้อง 10 ปีข้ึนไป 

1 6 เดือน 107,200 643,200 

1.11 นักพัฒนาระบบ (Programmer) 
ปริญญาตรี และมีประสบการณ์การท างานใน 
ด้านที่เกี่ยวข้อง 5 ปีข้ึนไป 

2 5.5 เดือน 63,500 698,500 

1.12 นักออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 
ปริญญาตรี และมีประสบการณ์การท างานใน 
ด้านที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป 

1 4 เดือน 63,500 254,000 

1.13 วิศวกรระบบ 

ปริญญาตรี และมีประสบการณ์การท างานใน 
ด้านทีเ่กี่ยวข้อง 5 ปีข้ึนไป 

1 4 เดือน 63,500 254,000 

1.14 นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data 
Scientist) 
ปริญญาตรี และมีประสบการณ์การท างานใน 
ด้านที่เกี่ยวข้อง 5 ปขีึ้นไป 
 

1 5 เดือน 63,500 317,500 
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รายการ 
จ านวน/

คน 
จ านวน หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม 

1.15 นักทดสอบระบบ (System Tester) 
ปริญญาตรี และมีประสบการณ์การท างานใน 
ด้านที่เกี่ยวข้อง 5 ปีข้ึนไป 

1 2 เดือน 63,500 127,000 

บุคลากรสนับสนุน     825,000 
1.16 ผู้ช่วยนักวิจัย 5 5 เดือน 30,000 750,000 
1.17 เลขานุการโครงการ 1 5 เดือน 15,000 75,000 

 

6. ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ในส านักงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม รวบรวมและส ารวจข้อมูล 
จัดท ารายงานและเอกสาร และจัดท าและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์  
 

 ล าดับ รายการ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน (บาท) 

ค่าใช้จ่ายทางตรง ค่าใช้จ่ายด าเนินการ และคา่ใช้จ่ายอ่ืน  ๆ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 1,506,400 

1. รายการค่าจัดท าเอกสาร    

 แผนการด าเนินงานโครงการ  10  500  5,000  
 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) 10  500  5,000  
 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 10  600  6,000  
 รายงานขั้นกลาง (Interim Report) 10  2,000  20,000  
 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 25  2,500   62,500  
 ร่างบทสรุปผู้บริหาร 25  1,500   37,500  
 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 25  2,500   62,500  
 บทสรุปผู้บริหาร 25  1,500   37,500  
 รายงานผลการวิเคราะห์โครงการส าคัญ 25  1,500   37,500  
 ข้อเสนอในการยกระดับการปฏิบัติงาน 25  1,500   37,500  
 ร่างรายงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2 500 1,000 

 รายงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 500 1,000 

 รายงานผลการทดสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 500 1,000 

 ร่างคู่มือส าหรับการใช้งานระบบ 5  500   2,500  
 คู่มือส าหรับการใช้งานระบบ 10  500  5,000  

 คู่มือส าหรับผู้ดูแลระบบ 5  800   4,000  
 เอกสารสรุปผลการสมัมนา (2 ครั้งๆ  ละ 25 เล่ม) 50  200   10,000  
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 ล าดับ รายการ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน (บาท) 

 เอกสารสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย  
(2 ครั้งๆ ละ 5 เล่ม) 

10  300   3,000  

 เอกสารสรุปการฝึกอบรม (4 ครั้งๆ  ละ 5 เล่ม) 20  300   6,000  
 ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน (Handbook) 5 500 2,500 
 คู่มือการปฏิบัติงาน (Handbook) 5 500 2,500 
 ข้อมูล เอกสารต่ างๆ ที่ เ กี่ ยวข้องกับ

โครงการ บรรจุ ในอุปกรณ์  External 
Harddisk 

2 9,960  19,920  

 ไฟล์ส าหรับการพัฒนา (Source Code) 
บรรจุใน External Harddisk 

2 1,450 2,900 

2. ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากร     

2.1 ค่าจัดสัมมนาโครงการ (2 ครั้ง) สถานที่เอกชน    

 คุณวิทยากร (2 คน 4 ชม. 2 ครั้ง) 8 1,200  9,600  
 ค่าอาหาร (50 คน 2 ครั้ง) 100 500  50,000  
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน 2 ครั้ง) 100 50  5,000  
 ค่าเอกสาร/ค่าใช้จ่ายอ่ืน (50 คน 2 ครั้ง) 100 50  5,000  

2.2 งานจัดประชุมกลุ่มย่อย (2 ครั้ง ๆ  ละ 20 คน) 
แบบออนไลน์ 

   

 วิทยากร ( 1 คน 2 ครั้ง 4 ชม.) 8 1,200  9,600  

2.3 งานจัดฝึกอบรมผู้ ใช้งาน สถานที่ เอกชน  
(ครั้งละ 10 คน จ านวน 3 ครั้ง) 

   

 ค่าอาหาร (10 คน 4 ครั้ง) 40 500  20,000  
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน 4 ครั้ง) 40 50  2,000  
 ค่าเอกสาร/ค่าใช้จ่ายอ่ืน (10 คน 4 ครั้ง) 40 70  2,800  

2.4 งานจัดฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ สถานที่เอกชน 
(5 คน 1 ครั้ง) 

   

 ค่าอาหาร 5 350  1,750  
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 5 คน ๆ  ละ 2 มื้อ) 10 35 350  
 ค่าเอกสาร/ค่าใช้จ่ายอ่ืน 5  70   350  

3. ค่างานประชาสัมพันธ์    
 วิดีทัศน์โครงการ ความยาวไม่เกิน 5 นาที 1 60,000 60,000 
 แผ่นพับ 200 2.50  500 
 ค่าจัดท า Roll Up ประชาสัมพันธ์โครงการ 4 750 3,000 
 ค่าจัดท า BackDrop  1 5,500 5,500 
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 ล าดับ รายการ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน (บาท) 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าและเผยแพร่สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประชาสัมพันธ์ (อาทิ 
Facebook Website YouTube  
เป็นต้น)  

30,292.88 30,292.88 

4. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปฏิบัตงิานนอก
สถานที ่

   

 ค่าติดต่อสื่อสาร 9 3,000 27,000 
 ค่าเช่ารถ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  5 3,000 15,000 

๕. ซอฟท์แวร์ฐานที่ มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย    

   

 ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

๑ 830,337.12 830,337.12 

 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 

2 28,000 56,000 

 

7. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
7.1 นายวรายุ ประทีปะเสน  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน     ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
7.2 นายศักดิ์ณรงค์ หมวดโพธิก์ลาง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ  ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 
7.3 นางสาวภาศิริ มนัสวรกิจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
7.4 นายศัลยวิชญ ศรีศกุน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 

8. ทีม่าของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
 ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืน ก าหนด / ราคาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
หรือแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 8.1 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
 8.2 หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ตามหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556   
 8.3 ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
 8.4 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 


