(แบบ บก.04)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
๑. ชื่อโครงการ จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ระยะที่ ๒
(สาขางานศิลป์แผ่นดิน)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
๒. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 1,581,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กาหนดราคาอ้างอิง…………………………………………………
เป็นเงิน 1,581,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร 544,000.00 บาท (ห้าแสนสีห่ มื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา
๔.๒.๑ เป็นนิติบคุ คลจดทะเบียนในประเทศไทยหรือเป็นหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาซึ่งจดทะเบียนที่ศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษา กระทรวงการคลัง
๔.๒.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทงิ้ งานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผูไ้ ด้รับผลของการสั่งให้
นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๔.๒.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่น ข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่ได้รบั หนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็น
ผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔.๒.๔ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนองานได้มีคาสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.๒.๕ มีผลงานและประสบการณ์ ในการบริหารโครงการ
๔.๒.๖ เป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีรกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๔.๒.๗ คู่สญ
ั ญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือ เช็ค เท่านั้น
๔.๒.๘ ผู้เสนองานประกอบด้วยบุคลากรทางด้านเทคนิคที่มีความรู้และประสบการณ์ ดังนี้
๑) ผู้จัดการโครงการ ต้องแสดงประวัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตและแนวทางการดาเนินงาน พร้อมแสดง
ประสบการณ์ในด้านการบริหารโครงการ อย่างน้อย ๒ โครงการ
๒) นักวิจัยสายงาน มีความรู้และประสบการณ์ในการดาเนินโครงการเกี่ยวกับงานศึกษาวิจัย รวมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสม
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในจานวนที่เพียงพอ ซึ่งสามารถอ้างอิงและนาเสนอผลงานประกอบการพิจารณาได้
๓) เลขานุการโครงการ มีความรู้และประสบการณ์ในงานจัดประชุม อบรม สัมมนา เสวนา ระดมสมอง หรือทีเ่ กี่ยวข้อง
รวมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสม รับผิดชอบการปฏิบัติงานในจานวนที่เพียงพอ ซึ่งสามารถอ้างอิงและนาเสนอผลงานประกอบการพิจารณาได้
๔) ผู้ประสานงานโครงการ มีความรู้และประสบการณ์ในการประสานงาน จัดประชุม อบรม สัมมนา เสวนา ระดมสมอง
หรือที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสม รับผิดชอบการปฏิบัติ งานในจานวนที่เพียงพอ ซึ่งสามารถอ้างอิงและนาเสนอผลงานประกอบการ
พิจารณาได้
๔.3 จานวนที่ปรึกษา 4 ราย
๔.๓.1 ผู้จดั การโครงการ จานวน ๑ คน จานวน 8 เดือน อัตราเดือนละ ๒๕,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน 2๐๐,๐๐๐.- บาท
๔.3.2 นักวิจยั สาขาอาชีพ จานวน 4 คน จานวน 8 เดือน อัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน 12๐,๐๐๐.- บาท
๔.3.3 เลขานุการโครงการ จานวน ๑ คน จานวน 8 เดือน อัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน 12๐,๐๐๐.- บาท
๔.3.4 ผู้ประสานงานโครงการ จานวน 1 คน จานวน 8 เดือน อัตราเดือนละ ๑3,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 104,๐๐๐.- บาท
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๕. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 773,500.00 -บาท
๕.๑ ค่าจัดสัมมนาเพื่อเชิญเข้าร่วมการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ รวมเป็นเงิน 37,5๐๐.- บาท
๕.๒ ค่าศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพเป้าหมายเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
3 ประเทศ รวมเป็นเงิน 100,๐๐๐.- บาท
๕.๓ ค่าจัดสัมมนาเพื่อนาเสนอข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์ รวมเป็นเงิน 51,๐๐๐.- บาท
๕.๔ ค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานเพื่อจัดทาแผนภาพหน้าที่งาน รวมเป็นเงิน 35,7๕๐.- บาท
๕.๕ ค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานเพื่อจัดทาหน่วยสมรรถนะ รวมเป็นเงิน 71,500.- บาท
๕.๖ ค่าจัดสัมมนาเสนอผลการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพต่อคณะรับรองฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ รวมเป็นเงิน 35,500.- บาท
5.7 ค่าจัดสัมมนาประชาพิเคราะห์นาเสนอผลการจัดทามาตรฐานอาชีพ รวมเป็นเงิน 37,500.- บาท
๕.8 ค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานเพื่อจัดทาเครื่องมือในการประเมิน รวมเป็นเงิน 77,500.- บาท
๕.9 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของเครื่องมือประเมินและข้อสอบ รวมเป็นเงิน 120,000.- บาท
๕.10 ทดลองประเมินสมรรถนะที่กาหนดไว้ในคุณวุฒิวิชาชีพของกลุ่มอาชีพเป้าหมายด้วยเครื่องมือประเมินตามข้อ TOR 3.4.2
ไม่น้อยกว่า 3 คุณวุฒิวิชาชีพ (3.4.5) รวมเป็นเงิน 145,75๐.- บาท
๕.๑1 ค่าจัดสัมมนานาเสนอสรุปกระบวนการประเมิน ผลการประเมิน และประสิทธิผลเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน รวมเป็นเงิน
35,500.- บาท
๕.๑2 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รวมเป็นเงิน 10,000.- บาท
๕.๑3 ค่าจัดทาเอกสารรายงานพร้อมบรรจุลงในแผ่นบันทึกข้อมูล รวมเป็นเงิน 16,000.-บาท
๖ ค่าบริการวิชาการ ค่าบริการนิตบิ ุคคล ไม่เกินร้อยละ ๒๐ รวมเป็นเงิน 263,500.- บาท
๗. รายชื่อผูร้ ับผิดชอบในการกาหนดค่าใช้จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ(TOR)
7.๑ นายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์
7.๒ นางสาววริศรา ชูบรรจง
๘. ที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- อ้างอิงจากประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)เรื่องลักษณะเงื่อนไขและขอบเขตการดาเนินงานและกาหนดราคากลาง
โครงการจั ด ท ามาตรฐานอาชี พ และคุ ณ วุ ฒิ วิ ชาชี พ (Terms of Reference : TOR) ประกาศ ณ วั น ที่ 21 พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ และค่ า จั ด ท า
เอกสารรายงาน อ้างอิงจากคู่มือแนวทางการคัดเลือกและว่างจ้างที่ปรึกษาสานักงานหนี้สาธารณะ (กระทรวงการคลัง)
เลขที่............/2564

