ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
1. ชื่อโครงการ
โครงการจ้างที่ปรึกษาร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มทดสอบบนระบบคลาวด์สําหรับอุตสาหกรรมดิจทิ ัล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ัล/ฝ่ายส่งเสริมเขตนวัตกรรมดิจทิ ัล
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 18 เมษายน 2561
เป็นเงิน

11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

4. ค่าตอบแทนบุคลากร

3,270,000 บาท

4.1 ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมีประสบการณ์ด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการดําเนินการงานของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
4.3 จํานวนบุคลากร
5: ค่าวัสดุอุปกรณ์

16 คน

7,680,900 บาท

5.1 ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบต้นแบบ
5.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

400,000บาท

5.3 ทรัพยากรเพื่อให้บริการบนระบบคลาวด์
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1,500,000บาท

5,780,900 บาท
-

บาท

49,100 บาท

๗.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานและการฝึกอบรม

49,100บาท

8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่าใช้จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ (TOR)
8.1นายอนุชิต ชโลธร
9. ที่มาของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
รายละเอียดหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
ปรากฏตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างทีป่ รึกษาและหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 111
ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ราคากลางจ้างที่ปรึกษาร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มทดสอบบนระบบคลาวด์สาหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล

ค่าใช้จ่าย

1. ค่าตอบแทน

จานวน
(บาท)
3,270,000

1) หัวหน้าโครงการ (1 คน x 80,000 บาท x 6 เดือน)

480,000

2) ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล (2 คน x 70,000 บาท x 3 เดือน)

420,000

3) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (5 คน x 70,000 บาท x 2
เดือน)
4) ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (1 คน x 50,000 บาท x 1 เดือน)
5) เจ้าหน้าที่พฒ
ั นาและติดตั้งระบบ (6 คน x 50,000 บาท x 5 เดือน)
6) เจ้าหน้าที่ประสานงาน (1 คน x 20,000 บาท x 6 เดือน)
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ/จัดเก็บข้อมูล

700,000

50,000
1,500,000
120,000
7,680,900

1) ศึกษา ออกแบบ พัฒนา
และทดสอบระบบต้นแบบการวิเคราะห์อนาคตสําหรับภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อม (Industrial
SME Foresight) สาขาดิจิทลั (1 สาขา x 5000,000 บาท 1 ครั้ง)

500,000

2) ศึกษา ออกแบบ พัฒนา
และทดสอบระบบต้นแบบบริหารห่วงโซ่คุณค่าภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อม (Industrial SME
Value Chain Management) (1 สาขา x 5000,000 บาท 1 ครั้ง)

500,000

3) ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบต้นแบบการแสดงผลสําหรับผู้บริหาร (2 สาขา
* 250,0000 บาท * 1 ครั้ง)

500,000

4) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (2 สาขา 1 ครั้ง)

400,000

ค่าใช้จ่าย

จานวน
(บาท)

5)
5,780,900
จัดเตรียมทรัพยากรและเครื่องมือต้นแบบในการใช้งานในรูปแบบสถาปัตยกรรมบนระบบคลาว
ด์ รวมถึงติดตั้งระบบงานให้รองรับการให้บริการตลอดอายุการรับประกัน 1 ปี
หลังการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานและการฝึกอบรม

49,100

1) รายงานการปฏิบัตงิ านเบือ้ งต้น (5 เล่ม)

1,000

2) รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงาน (5 เล่ม)

1,250

3) รายงานฉบับสมบูรณ์ (5 เล่ม)

2,500

4) รายงานบทสรุปผู้บริหาร (5 เล่ม)

2,500

5) จัดฝึกอบรมสําหรับผู้ใช้งานและผู้พฒ
ั นาระบบ
- ค่าวิทยากร (2 คน * 600 บาท/ชั่วโมง * 6 ชั่วโมง * 3 ครั้ง)

21,600

- ค่าอาหาร (5 คน * 250 บาท * 3 ครั้ง)

3,750

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (5 คน x 50 บาท x 3 ครั้ง x 2 มื้อ)

1,500

- ค่าเอกสารประกอบการอบรม (5 คน x 300 บาท x 3 ครั้ง x 10 เล่ม)
รวมทุกหมวด

15,000
11,000,00
0

