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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา 

 
๑. ชื่อโครงการ โครงการศึกษารูปแบบการให้บริการร่วม (Shared services model) สำหรับธุรกิจ

ประกันภัยไทย 
       /หนว่ยงานเจ้าของโครงการ ด้านกำกับ 
 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับ 4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                                                 . 
เป็นเงิน 3,996,184.- บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) 
 

๔. ค่าตอบแทนบุคลากร 3,987,984.- บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจด็พันเก้าร้อยแปดสิบสีบ่าทถ้วน) 
๔.๑  ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะด้านประกันภัย 
๔.๒  คุณสมบัติที่ปรึกษา 
 ๔.๒.๑  ผู้จัดการโครงการ (ด้านการประกันภัย หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือ 
บริหารความเสี่ยง หรือการเงิน หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง)  
  -  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท  
  -  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 
 ๔.๒.๒  ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านการประกันภัย หรือบริหารธุรกิจ หรือบริหารความเสี่ยง 
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) (2 คน) 
  -  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี  
  -  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 ๔.๒.3  ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านกฎหมาย หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) 
  -  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี  
  -  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 ๔.๒.4  ผู้ประสานงานโครงการ 
  -  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี  
  -  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
๔.๓  จำนวนที่ปรึกษา 
 ๔.๓.๑  ผู้จัดการโครงการ จำนวน ๑ คน 
 ๔.๓.๒  ผู้เชี่ยวชาญ รวมจำนวน 3 คน  
 ๔.๓.3  ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน ๑ คน 
 

๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์           -           บาท 
 
  

 

๑๒ กันยายน ๒๕๖๕
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา (ต่อ) 
 

๖. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   8,200.- บาท (แปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ 
1) นางวรรณกานต์ แก้วรัตนปัทมา 
2) นางสาวสมนา ทัฬหเมธา 
 

 8.  ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
      หนังสือด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลาง 
          การจ้างที่ปรึกษา (กำหนดค่าตอบแทนบุคลากร) โดยอ้างอิงจาก 

๑) อัตราเงินเดือน จากแนวทางการใช้อัตราเงินเดือนพ้ืนฐาน (Basic Salary) 
ตารางที่ 3 อัตราเงินเดือนพ้ืนฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

   ตารางที่ ๔ อัตราเงินเดือนพ้ืนฐานกลุ่มวิชาชีพการเงิน  
ตารางที่ ๕ อัตราเงินเดือนพ้ืนฐานกลุ่มวิจัย (ภาคเอกชน)  

๒) อัตราค่าตอบแทนของที่ปรึกษา จากข้อ ๑.๓ (๑) ที่ปรึกษาประจำทำงานเต็มเวลา  
มีหลักฐานบุคคล และหลักฐานแสดงการพัฒนาของบริษัทครบถ้วน ซึ่งจะมีตัวคูณ 
อัตราค่าตอบแทนเท่ากับ ๒.๖๔ ของอัตราเงินเดือน 
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รายละเอียดราคากลาง 
๑. ค่าตอบแทนบุคลากร 
 

ประเภทค่าใช้จ่าย วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ อัตราเงินค่าจ้าง 
(๑) 

อัตราค่าตอบแทน 
(๒) 

ค่าตอบแทน 
(๓) = (๑) x (๒) 

เดือน 
(๔) 

จำนวน 
(๕) 

รวม 
(๓) x (๔) x (๕) 

๑. ผู้จัดการโครงการ ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี  81,600   2.64   215,424   7   1   1,507,968  
๒. ผู้เชี่ยวชาญ  ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 5 ปี  33,400   2.64   88,176   7   2   1,234,464  
3. ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๕ ปี  36,100   2.64   95,304   7   1   667,128  
4. ผู้ประสานงาน ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๕ ปี  31,300   2.64   82,632   7   1   578,424  

รวม 5 3,987,984 
 

 หมายเหตุ อัตราเงินเดือนตามหนังสือด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา  
 ตารางที่ 3 อัตราเงินเดือนพ้ืนฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (สำหรับบุคลากร ตามข้อ 3) 
 ตารางที่ ๔ อัตราเงินเดือนพ้ืนฐานกลุ่มวิชาชีพการเงิน (สำหรับบุคลากร ตามข้อ ๑ , ๒) 
 ตารางที่ ๕ อัตราเงินเดือนพ้ืนฐานกลุ่มวิจัย (ภาคเอกชน) (สำหรับบุคลากร ตามข้อ 4) 

 

๒. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ได้แก่ การจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามขอบเขตของงาน จำนวน  8,200.- บาท  
 

 
 

 


