ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
๑. ชื่อโครงการ......การจ้างที่ปรึกษาเพื่อเสนอแนะการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบภายในและ
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ...............................
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.............ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน....................
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ.......๔,๕๐๐,๐๐๐.-.......บาท
๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ...................................................................................
เป็นเงิน........... 4,526,377.-.........................................................................................บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร................................... 4,436,377. -............................................บาท
๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา........กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการเงิน...........
๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา
๕.๒.๑ ผู้จัดการโครงการ
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี
- มีวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ CIA,ISMS,CISA,CISM,CISSP (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
๕.๒.๒ ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ISMS,CISA,CISM,CISSP (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
๕.๒.๓ ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านการตรวจสอบและพัฒนากระบวนการตรวจสอบ)
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ CIA,ISMS (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
๕.๒.๔ ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
๕.๒.๕ ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านการตรวจสอบและพัฒนากระบวนการตรวจสอบ)
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา
๕.๓.๑ ผู้จัดการโครงการ จำนวน ๑ คน
๕.๓.๒ ผู้เชี่ยวชาญ รวมจำนวน 7 คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์..........................................9๐,๐๐๐.-..................................................บาท
ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และค่าอุปกรณ์ในการจัดการอบรม / การอบรม
เชิงปฏิบัติการ เป็นต้น
๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง................................... -.............................................................บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ....................................... -...................................................บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ
....นายอภิรักษ์ แซ่ด่าน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มวางแผน และตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ......

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
หนังสือด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลาง
การจ้างที่ปรึกษา (กำหนดค่าตอบแทนบุคลากร) โดยอ้างอิงจาก
๑) อัตราเงินเดือน จากแนวทางการใช้อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ตารางที่ ๓
อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และตารางที่ 4
อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพการเงิน
๒) อัตราค่าตอบแทนของที่ปรึกษา จากข้อ ๑.๓ (๑) ที่ปรึกษาประจำทำงานเต็มเวลา
ในบริษัทที่ปรึกษา กรณีบริษัทที่ปรึกษามีหลักฐานแสดงการพัฒนาของบริษัทเพียง 2 ข้อ
ซึ่งจะมีตัวคูณอัตราค่าตอบแทนเท่ากับ 2.585 ของอัตราเงินเดือน

รายละเอียดราคากลาง
๑. ค่าตอบแทนบุคลากร
ประเภทค่าใช้จ่าย
๑. ผู้จัดการโครงการ
๒. ผู้เชี่ยวชาญ

ปริญญาโท
ปริญญาโท

อัตราเงินเดือน Mark-Up Factor ค่าตอบแทน เดือน
พื้นฐาน (๑)
(๒)
(๓) = (๑) x (๒) (๔)
ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี 160,000
๒.585
413,600
2
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
42,800
๒.585
110,638
3

ปริญญาโท

ไม่น้อยกว่า 5 ปี

41,000

๒.585

105,985

6

635,910

ปริญญาตรี

ไม่น้อยกว่า 5 ปี

25,900

๒.585

66,951.50

3

200,855

ปริญญาตรี

ไม่น้อยกว่า 5 ปี

25,900

๒.585

66,951.50

3

200,855

ปริญญาตรี

ไม่น้อยกว่า 5 ปี

36,100

๒.585

93,318.50

8

746,548

ปริญญาตรี

ไม่น้อยกว่า 5 ปี

36,100

๒.585

93,318.50

8

746,548

ปริญญาตรี

ไม่น้อยกว่า 5 ปี

36,100

๒.585

93,318.50

8

746,548

รวม

4,436,377

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์

รวม
(๓) x (๔)
827,200
331,914

(ด้านตรวจสอบและพัฒนากระบวนการตรวจสอบ)

๓. ผู้เชี่ยวชาญ
(ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

๔. ผู้เชี่ยวชาญ
(ด้านตรวจสอบและพัฒนากระบวนการตรวจสอบ)

๕. ผู้เชี่ยวชาญ
(ด้านตรวจสอบและพัฒนากระบวนการตรวจสอบ)

๖. ผู้เชี่ยวชาญ
(ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

๗. ผู้เชี่ยวชาญ
(ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

๘. ผู้เชี่ยวชาญ
(ด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

หมายเหตุ อัตราเงินเดือนตามหนังสือด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา โดยผู้จัดการโครงการและบุคลกรด้านตรวจสอบและพัฒนากระบวนการตรวจสอบใช้
ตารางที่ 4 อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพการเงิน และบุคลากรด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ ตารางที่ ๓ อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

๒. ค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9๐,๐๐๐.- บาท
๒.๑ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน เช่น เอกสารส่งมอบงาน Flash Drive เป็นต้น จำนวน 8๐,๐๐๐.- บาท
๒.๒ ค่าเอกสารประกอบการประชุม / การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท

สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
รายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ ประจาปี 2565
ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน

ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเสนอแนะการปฏิบตั งิ านกระบวนการตรวจสอบภายในและตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าจ้างที่ปรึกษา
รวมทั้งสิ้น

วงเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ
ปี 2565
4,500,000.00
4,500,000.00
4,500,000.00
4,500,000.00
4,500,000.00
4,500,000.00
4,500,000.00
4,500,000.00

