ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
๑. ชื่อโครงการ “จ้างวิจัยและออกแบบระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสาหรับครูสอนภาษาไทย ออนไลน์”
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักงานราชบัณฑิตยสภา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๒,๓๗๕,๖๔๘.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)
๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่เป็นนิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หรือสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ ที่จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา
๔.๒.๑ ที่ปรึกษาจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
๔.๒.๒ ที่ ป รึ ก ษาจะต้ อ งเป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ
๔.๒.๓ ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๔.๒.๔ ที่ปรึกษาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๔.๒.๕ ที่ปรึกษาต้องมีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐ
๔.๒.๖ ที่ปรึกษาต้องจัดให้มหี ัวหน้าทีมที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีฐานข้อมูล
เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการจัดทาข้อสอบวัดระดับ
ความสามารถอย่างน้อย ๑ โครงการที่ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
๔.๓ จานวนที่ปรึกษา ๗ คน เป็นเงิน ๒,๓๗๕,๖๔๘ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสี่
สิบแปดบาทถ้วน) (ตามแบบประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย)
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน ๑๒๔,๓๕๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) (ตามแบบ
ประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย)
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) ................................-...............................................บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) (ตามแบบประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย)
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่าใช้จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ (TOR)
๘.๑ นางทิพาภรณ์ ธารีเกษ
๘.๒ นายวิภาส สุตันตยาวลี
๘.๓ นายกมล หมื่นยุทธ
๙. ที่มาของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๙.๑ หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร
๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
๙.๒ คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคานวณ
ราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของศูนย์กากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

๒
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายการจ้างวิจัยและออกแบบระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทย
สาหรับครูสอนภาษาไทย ออนไลน์
๑. จานวนที่ปรึกษา ๗ คน
ลาดับ
หัวข้อ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นักวิจัย ปริญญาเอก ประสบการณ์ อย่าง
น้อย ๑๐ ปี (๑ คน)
นักวิจัย ปริญญาโท ประสบการณ์ อย่าง
น้อย ๕ ปี (๑ คน)
โปรแกรมเมอร์ ปริญญาตรี ประสบการณ์
อย่างน้อย ๑๐ ปี (๑ คน)
โปรแกรมเมอร์ ปริญญาตรี ประสบการณ์
อย่างน้อย ๕ ปี (คนที่ ๑)
โปรแกรมเมอร์ ปริญญาตรี ประสบการณ์
อย่างน้อย ๕ ปี (คนที่ ๒)
ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบอินเตอร์เฟส
ปริญญาตรี อย่างน้อย ๕ ปี (๑ คน)
ผู้สนับสนุนงานวิจัย ปริญญาตรี
ประสบการณ์อย่างน้อย ๕ ปี (๑ คน)

เวลา
ทางาน
(เดือน)

ค่าใช้จ่าย
ต่อเดือน

แฟกเตอร์

รวม
ค่าใช้จ่าย

๒

๔๖,๕๐๐

๑.๗๖

๑๖๓,๖๘๐

๖

๔๑,๐๐๐

๖

๓๖,๑๐๐

๗
๗
๒
๖

๓๖,๑๐๐
๓๖,๑๐๐
๓๖,๑๐๐
๓๖,๑๐๐
จานวนเงินรวม

๒. ค่าวัสดุอุปกรณ์
ลาดับ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
๑. ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวัสดุสิ้นเปลือง
อื่น ๆ เช่น กระดาษ หมึก ฯลฯ
๒. ค่าอุปกรณ์สารองข้อมูล
จานวนเงินรวม

การคานวณค่าใช้จ่าย
เหมา
เหมา

๑.๗๖

๔๓๒,๙๖๐

๑.๗๖

๓๘๑,๒๑๖

๑.๗๖

๔๔๔,๗๕๒

๑.๗๖

๔๔๔,๗๕๒

๑.๗๖

๑๒๗,๐๗๒

๑.๗๖

๓๘๑,๒๑๖
๒,๓๗๕,๖๔๘ บาท

จานวนเงิน (บาท)
๗๔,๓๕๒
๕๐,๐๐๐
๑๒๔,๓๕๒ บาท

๓
๓. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ลาดับ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมระบบการใช้งาน
และการดาเนินการอื่น ๆ
๒. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ช่วงพัฒนา)
๓. ค่าดูแลบริหารจัดการระบบ
จานวนเงินรวม

การคานวณค่าใช้จ่าย
เหมา

จานวนเงิน (บาท)
๑๕๐,๐๐๐

เหมา
เหมา

๕๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐ บาท

นางทิพาภรณ์ ธารีเกษ
ประธานกรรมการ

นายวิภาส สุตันตยาวลี
กรรมการ

นายกมล หมื่นยุทธ
กรรมการ

