
 

 

แบบ บก.04 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา  

1. ชื่อโครงการ จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลน้ำ ระยะที่ 2 ภายใต ้โครงการจัดทำ

แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ  

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ  

3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  5,000,000.00 (ห้าล้าน) บาท    

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565  

   เป็นเงิน 5,000,000.00 (ห้าล้าน) บาท 

5. ค่าตอบแทนบุคลากร  4,345,000.00 (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพัน) บาท  

    5.1 ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      

5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา 

5.2.1 หวัหน้าครงการ 1 คน จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือมีประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี  

5.2.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจทิัล 1 คน จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาเอก ด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง มี

ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี  

5.2.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรน้ำ 1 คน จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านสิ่งแวดล้อมหรือมี

ประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

5.2.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำ 1 คน จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเคมีหรือ

สิ่งแวดล้อมหรือด้านการจัดการหรือมีประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

5.2.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ 1 คน จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้าน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือมี

ประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

5.2.6 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบข้อมูล 2 คน  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้าน

วิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือมีประสบการณ์ที่

เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

5.2.7 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารข้อมูล 2 คน จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือมีประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง มีประสบการณ์ไม่น้อย

กว่า 5 ปี  



 

 

 
5.2.8 ผู้ประสานงานโครงการ 1 คน จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านการบริการธุรกิจหรือหรือมี

ประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี   

    5.3 จำนวนที่ปรึกษา  10 คน    

6. ค่าดำเนินงาน 630,000.00 (หกแสนสามหมื่น) บาท 

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) ไม่มี 

8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 25,000.00 (สองหมื่น) บาท 

9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR) 

9.1 นางสาวกาญจนา แสงพระพาย ประธานกรรมการ 

9.2 นางสาวศศิประภา ตาลยงค์ กรรมการ 

9.3 นางสาวจิราวรรณ คำมา  กรรมการ 

9.4 นายรติ สว่างวัฒนไพบูลย์  กรรมการ  

9.5 นางสาวหยกฟ้า หาญณรงค์  กรรมการ 

10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษากระทรวงการคลัง  

 

                                                                                                                                                                                                                                              



ล ำดับ รำยละเอียด วุฒิกำรศึกษำ 

(ไม่ต  ำกว่ำ)
สำขำ/ด้ำน

ปสก 

(ปี)

จ ำนวน 
(คน)

จ ำนวน 
(เดือน)

รำคำต่อหน่วย 
(บำท)

จ ำนวนเงิน
(บำท)

งบบุคลำกร 

1 ค่าตอบแทน 4,345,000.00       

1.1 หัวหน้าโครงการ ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือมี

ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง

10 1 7        110,000         770,000             

1.2 ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปริญญาเอก ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง

10 1 5        108,000         540,000             

1.3 ผู้เช่ียวชาญด้านทรัพยากรน ้า ปริญญาโท ด้านส่ิงแวดล้อมหรือมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง 10 1 5        72,000          360,000             

1.4 ผู้เช่ียวชาญด้านคุณภาพน ้า ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเคมีหรือส่ิงแวดล้อมหรือด้านการ

จัดการหรือมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง

10 1 5        55,000          275,000             

1.5 ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบและ

วิเคราะห์ระบบ
ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือมี

ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง

10 1 6        72,000          432,000             

1.6 ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการระบบ

ข้อมูล
ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือมีประสบการณ์ท่ี

เก่ียวข้อง

5 2 6        72,000          864,000             

1.7 ผู้เช่ียวชาญด้านการส่ือสารข้อมูล ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง

5 2 6        72,000          864,000             

1.8 ผู้ประสานงานโครงการ ปริญญาตรี ด้านการบริการธุรกิจหรือหรือมีประสบการณ์ท่ี
เก่ียวข้อง

5 1 8        30,000          240,000             

งบด ำเนินงำน 

2 ค่ำใช้สอย 630,000             

2.1 ค่าประชุมรับฟังข้อคิดเห็น และ

น้าเสนอ
ครั ง 2        125,000         250,000             

2.2 ค่าอบรม 8 หน่วยงาน หน่วยงาน 8        30,000          240,000             

2.2 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน/

เดินทาง
เดือน 10      4,000            40,000               

2.3 ค่าจัดท้าเอกสารรายงาน/คู่มือ ครั ง 5        15,000          75,000               

2.4 ค่าจัดท้าคู่มือมาตาฐานข้อมูล ชุด 10      500              5,000                 

2.5 ค่าวัสดุส้านักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์ งาน 1        20,000          20,000               

3 ค่ำใช้จ่ำยอื น เช่น ค่ำข้อมูล เอกสำร หนังสืออื นใดที เกี ยวข้อง 25,000               

รวม 5,000,000.00      

รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร

จ้ำงที ปรึกษำด ำเนินโครงกำรจัดท ำมำตรฐำนข้อมูลน  ำ ระยะที  2 

ภำยใต้ โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์ม Thaiwater เพื อกำรบริหำรจัดกำรและให้บริกำรคลังข้อมูลน  ำอย่ำงยั งยืน (Thaiwater Platform) ระยะที  2






















