
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา 
 

1. ชื่อโครงการ   ศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชน เชียงใหม่ ล าพูน และล าปาง 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   30,000,000   บาท 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    22 กันยายน  2557 
    เป็นเงิน     30,000,000   บาท 

4. ค่าตอบแทนบุคลากร      11,350,000      บาท 
 

รายละเอียดที่ปรึกษาโครงการ 

ค่าตอบแทนบุคลากร 
จ านวน 

บุคลากร (ราย) 

จ านวน 

Man-Month 
อัตรา 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

1. ที่ปรึกษาด้านระบบขนส่งมวลชน 2 8.0 40,000 640,000 

2. ที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร ์ 2 8.0 40,000 640,000 

รวมทั้งสิ้น 4   1,280,000 

รายละเอียดผู้เชี่ยวชาญ 

ค่าตอบแทนบุคลากร 
จ านวน 

บุคลากร (ราย) 

จ านวน 

Man-Month 
อัตรา 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

1.  ผู้เชี่ยวชาญด้านการส ารวจ 2 8.0 34,000 544,000 

2.  ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 3 8.0 34,000 816,000 

3.  ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 2 8.0 34,000 544,000 

4.  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจดัการผังเมือง 2 8.0 34,000 544,000 

5.  ผู้เชียวชาญด้านสังคมและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

1 8.0 34,000 272,000 

6.  ผู้เชียวชาญด้านกฎหมาย 1 8.0 34,000 272,000 

7.  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจราจร 1 8.0 34,000 272,000 

8.  ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ขนสง่ 2 8.0 34,000 544,000 

9.  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนขนส่ง 2 8.0 34,000 544,000 

10. ผู้เชี่ยวชาญการวเิคราะห์แบบจ าลอง
การขนส่ง 

2 8.0 34,000 544,000 

11. ผู้เชียวชาญด้านการออกแบบระบบ
ขนส่งมวลชน 

2 8.0 34,000 544,000 

12. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยรีะบบขนส่ง
มวลชนสมยัใหม่ (ต่างประเทศ) 

1 8.0 182,500 1,460,000 

รวมทั้งสิ้น 21   6,900,000 
 

 



รายละเอียดนักวิจัย 

ค่าตอบแทนบุคลากร 
จ านวน 

Man-Month 

อัตรา 

Man-Month 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

1.  หัวหน้าโครงการ 8.0 15,000 120,000 

2.  นักวิจัยประจ าโครงการและผู้ประสานงาน 8.0 88,750 710,000 

3.  วิศวกรผู้ช่วย 8.0 225,000 1,800,000 

4.  เจ้าหน้าท่ีธุรการและพนักงานบัญชี 8.0 67,500 540,000 

รวมทั้งสิ้น   3,170,000 

 
4.1 ประเภทที่ปรึกษา 
 สถาบันของรัฐ 

4.1.1 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 
4.1.2 กลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป 

 4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา 
      4.2.1 ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้มีความช านาญ มีประสบการณ์และผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

       4.2.2 ที่ปรึกษาต้องมีบุคลากรหลักที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานในสาขา
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนขนส่ง ผู้เชี่ยวชาญแบบจ าลองการขนส่ง ผู้เชี่ยวระบบเดินรถ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการด าเนินงานรถไฟฟ้า ผู้เชี่ยวชาญการประมาณราคา ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เศรษฐศาสตร์ขนส่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและลงทุน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการจัดองค์กร ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น 

4.3 จ านวนที่ปรึกษา      21     คน 

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์        700,000      บาท 

6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)   -   บาท 

7. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ      17,950,000      บาท  

7.1  ค่าใช้จ่ายด าเนินการ  15,360,000   บาท 
 การจัดท าข้อมูลประกอบการวิจัย 6,005,000 บาท 

- ค่าจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชน 500,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายการส ารวจพื้นที่และค่าจัดท าข้อมูลการประเมินราคา 1,440,000 บาท 
- ค่าจัดท าข้อมูลแผนที่ทางอากาศ และสภาพจราจร 1,020,000 บาท 
- ค่าจัดท าข้อมูลด้านการขนส่ง,ที่จอดรถ รับ – ส่ง ผู้โดยสารและการจราจร 580,000 บาท 
- ค่าจัดท าข้อมูลสถานที่ตั้งศูนย์ซ่อม และศูนย์ควบคุมการเดินรถ 450,000 บาท 
- ค่าจัดท าข้อมูลการใช้ประโยชน์และวิเคราะห์ผลกระทบของพ้ืนที่รอบเส้นทางระบบขนส่ง

มวลชน 640,000 บาท 
 
 
 
 



 
- ค่าจัดท าข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 205,000 บาท 
- ค่าจัดท าข้อมูลสาธารณูปโภคเบื้องต้น 570,000 บาท 
- ค่าจัดท าข้อมูลผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 600,000 บาท 

 ค่าจัดท าและวิเคราะห์แผนการด าเนินโครงการ 1,000,000 บาท 
 ค่าจัดท าแผนผังและแบบจ าลองการเดินรถ 1,500,000 บาท 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/ค่าท่ีพัก 1,000,000 บาท 
 ค่าใช้จ่ายในการวางระบบและทดสอบระบบขนส่งมวลชน 4,000,000 บาท 
 ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ 1,015,000 บาท 
 ค่าจัดประชุมท าประชาพิจารณ์ 600,000 บาท 
 ค่าจัดท ารายงาน 240,000 บาท 

7.2 ค่าบริการวิชาการ/ค่าบริหารโครงการ (8,63%) 2,590,000 บาท 

8. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
นางสาวสุพิชญา  หลิมตระกูล   หัวหน้างานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล 

9. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ตามหลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค 0903/ว99  ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 

 

 

 


