ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2564
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
3. วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร 2,1๐0,000.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน 2,1๐0,000.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
5. ค่าตอบแทนบุคลากร 1,๑๐0,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
5.1 ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา
5.2.1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพประกอบกิจการที่ปรึกษาซึ่งจดทะเบียนที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
5.2.2 เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยหรือเป็นหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษา
5.2.3 ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้ งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผล
ของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
5.2.4 ต้องไม่เป็นผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่น ข้อเสนอออออรายอื่น ณ วันที่ได้รับหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างราคาเป็นธรรม
5.2.5 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี
คำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5.2.6 มีผลงานและประสบการณ์ ความรู้ ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
5.2.7 เป็ น นิ ต ิ บ ุ ค คลที ่ จ ะเข้ า เป็ น คู ่ ส ั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ ่ ง ได้ ด ำเนิ น การจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
5.2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือ เช็คเท่านั้น
5.2.9 ผู้เสนอผลงานประกอบด้วยบุคลากรทางด้านเทคนิคที่มีความรู้และประการณ์ ดังนี้
(1) ที่ปรึกษาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการประเมินผลและการวิจัยไม่น้อยกว่า 10
โครงการ
(2) ที่ปรึกษาต้องจัดให้มีบุคลากรในโครงการ ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ดังนี้
๒.1 ผู้จัดการโครงการหรือหัวหน้าโครงการ จำนวน 1 คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทและต้องมี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ หรือการวิจัย หรือ การสำรวจ วิเคราะห์ ประเมินผล หรือ
ประสบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ ไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีผลงานเกี่ยวกับวิเคราะห์ ประเมินผล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้อง
แสดงประวัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของงาน พร้อมแสดงประสบการณ์ในด้านการบริหารโครงการ อย่าง
น้อย 5 โครงการ
๒.2 นักวิเคราะห์อาวุโส จำนวน 1 คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท และต้องเป็นผู้มีความรู้
ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีผลงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
๒.3 นักวิจัย/นักวิเคราะห์ จำนวน 3 คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญา มีความรู้และประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
๒.4 ผู้ช่วยนักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ จำนวน 2 คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีความรู้และ
ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
๒.๕ ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 2 คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
(๓) บุคลากรหลักของที่ปรึกษา ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามโครงการนี้ไม่ซ้ำซ้อนกับงานในโครงการอื่น ๆ
ของที่ปรึกษาที่ดำเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน กับสคช. หากผู้ว่าจ้างพบว่าบุคลากรหลักไม่ว่าคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน
ปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกับงานโครงการอื่นๆ ไม่ว่าจะพบในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญาหรือในภายหลัง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญา และ/หรือเรียกค่าเสียหายจากที่ปรึกษาหรือปรับลดค่าจ้างได้

๒
5.3 จำนวนที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 9 คน
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของที่ปรึกษา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
6.1 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน วัสดุสำนักงานและเบ็ดเตล็ดอื่นๆ รวมเป็นเงิน ๑๐๐,000.00 บาท
6.2 ค่าจ้างพิมพ์และจัดทำเอกสาร จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 1๘๒,500.00 บาท
6.3 ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผล รวมเป็นเงิน ๒๒๗,500.00 บาท
6.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และที่พักของทีมงานที่ปรึกษา รวมเป็นเงิน 4๒๗,๘00.00 บาท
6.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อและเอกสารรายงาน รวมเป็นเงิน 3๒,๕00.00 บาท
๖.๖ ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุมนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงาน (20 คน x 100 บาท x 3 ครั้ง) รวม
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
6.๗ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รวมเป็นเงิน ๒3,๗00.00 บาท
7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
7.1 นางสาวจุลลดา มีจุล
7.2 นายจรณวรรฒ ทองหลอม
7.3 นางสาวภัทรพร กิจชัยนุกูล
8. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- หลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง หน้า 12
- ข้อบังคับ สถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้ว ยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดประชุม ค่ารับรอง
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559 หน้า 8
- หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนัก
งบประมาณ หน้า 1-1 ถึง 1-4
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