ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรและรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
ในการจ้ างที่ปรึกษาควบคุมงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทาการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม
หน่ วยงานเจ้ าของโครงการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร 2,000,000 บาท (สองล้ านบาทถ้ วน)
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้ างอิง) 1 สิงหาคม 2560
เป็ นเงิน 2,276,510 บาท
4. ค่ าตอบแทนบุคลากร 1,205,010 บาท
4.1 ประเภท ที่ปรึกษาอิสระ อ้ างอิงจากกลุม่ วิชาชีพเฉพาะ
4.2 คุณสมบัติ ที่ปรึกษาด้ านสถาปั ตยกรรม
4.3 จานวนที่ปรึกษา ไม่ต่ากว่า 3 คน
บุคลากรหลัก
4.3.1 ผู้จดั การโครงการ วุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ด้ านสถาปั ตยกรรม ด้ านออกแบบหรื อตกแต่ง
ภายใน หรื ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านสถาปั ตยกรรม และ/หรื อ
ออกแบบและตกแต่งภายในภูมิภาคยุโรป และมีประสบการณ์การทางานไม่ต่ากว่า 20 ปี
จานวน 1 คน
4.3.2 ผู้ช่วยบุคลากร วุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ด้ านสถาปั ตยกรรม ด้ านออกแบบหรื อตกแต่ง
ภายใน หรื ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ มีประสบการณ์การทางานด้ านสถาปั ตยกรรมไม่ต่ากว่า
10 ปี จานวน 2 คน
4 ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปต่ างประเทศ 1,054,000 บาท
5 ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ 17,500 บาท
6 รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่ าใช้ จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ (TOR)
6.1 นางสาวบาจรี ย์ พึง่ พักตร์
6.2 นายวนพล เสงี่ยมสิน
6.3 นางสาวจาเนียร รักษาเพ็ชร
7 ที่มาของการกาหนดราคากลาง
7.1 หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้ างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ตามหนังสือสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว.128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
7.2 เอกสารคูม่ ือการจ้ างที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึ กษาไทย กระทรวงการคลัง
7.3 ราคาบัตรโดยสารเครื่ องบินจากบริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

-2ประมาณการค่ าใช้ จ่ายการจัดจ้ างที่ปรึกษาควบคุมงาน
โครงการปรับปรุ งซ่ อมแซมอาคารที่ทาการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งสตอกโฮล์ ม
จานวน อัตรา (บาท/ จานวน
รายการค่ าใช้ จ่าย
หน่ วย ปริมาณ
คน
หน่ วย)
(บาท)
1. ค่ าจ้ างบุคลากร
1) ผู้จดั การโครงการ ซึง่ เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญด้ านสถาปั ตยกรรม
เดือน
5
1
113,458
567,290
ประสบการณ์การทางาน 20 ปี ขึ ้นไป
2) ผู้ช่วยบุคลากรสนับสนุน ซึง่ มี
ประสบการณ์การทางานด้ าน
เดือน
5
1
63,772
318,860
สถาปั ตยกรรม 10 ปี ขึ ้นไป
3) ผู้ช่วยบุคลากรสนับสนุน ซึง่ มี
ประสบการณ์การทางานด้ าน
เดือน
5
1
63,772
318,860
สถาปั ตยกรรม 10 ปี ขึ ้นไป

ยอดรวม

1,205,010

รวมค่าจ้ างบุคลากร
2. ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไป
ต่ างประเทศ
ครัง้
5
2.1 ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน
วัน
20
2.2 ค่าเดินทางที่ประเทศสวีเดน
20
2.3 ค่าเช่าที่พกั ประเภท ก. ครัง้ ละ 4 วัน
วัน จานวน 5 ครัง้
2.4 ค่าเบี ้ยเลี ้ยงเดินทาง
วัน
20
หัวหน้ าโครงการ
วัน
20
ผู้ช่วย
รวมค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
3. ค่ าโทรศัพท์ ติดต่ อประสานงาน
เดือน
5

2
2
2

35,000
5,000
10,000

350,000
200,000
400,000

1
1

3,100
2,100

62,000
42,000
1,054,000

3,500

10,500

17,500
2,276,510

รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ สิน้
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