ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
1. ชื่อโครงการ

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการนามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
สู่ภาคปฏิบัติ (มอก. 9999) ประจาปีงบประมาณ 2560
โครงการการเพิ่มบทบาทไทยในการมาตรฐานระหว่างประเทศ: การนาเสนอ มอก. 9999
เป็นมาตรฐาน ISO
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ
3,100,000 บาท
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
12 มกราคม 2560
เป็นเงิน
3,100,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
4. ค่าตอบแทนบุคลากร
1,410,000 บาท
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

หัวหน้าโครงการ (ป.เอก/ 16-20 ปี)
นักวิจัยหลัก (ป.เอก/ 11-15 ปี)
นักวิจัย (ป.โท/ 11-15 ปี)
ผู้ช่วยนักวิจัย (ป.โท/ 5-10 ปี)
ผู้ประสานงานโครงการ (ป.ตรี./ 5-10 ปี)

จานวน อัตราค่าตอบแทน
(คน)
ต่อเดือน (บาท)
อัตราเงินเดือน
พื้นฐาน (บาท)
1
100,000
1
80,000
1
50,000
1
40,000
1
25,000

เวลาทางาน

จานวนเงิน
(บาท)

(เดือน/คน)
4
4
6
6
6
รวม

400,000
320,000
300,000
240,000
150,000
1,410,000

4.1 ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา
4.2.1 ต้องเป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนที่ปรึกษาไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังหรือ
เป็นสถาบันการศึกษาที่มีผลงานการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
4.2.2 มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
4.2.3 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ
ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
4.2.4 ในกรณีที่เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐต้องมีหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
4.2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
4.2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: eGP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
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4.2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้
4.3 จานวนที่ปรึกษา ไม่ต่ากว่า 5 คน
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์
-ไม่มี6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 1,018,500 บาท
เพื่อถอดบทเรียนจากสถาบันมาตรฐานแห่งชาติที่เป็นสมาชิก ISO ประเภทสมบูรณ์ ที่ประสบความสาเร็จใน
การผลักดันมาตรฐานแห่งชาติและ/ หรือเอกสารทางวิชาการ เป็นมาตรฐานหรือเอกสารทางวิชาการระหว่าง
ประเทศของ ISO หรือเพื่อขอรับการสนับสนุนการเสนอ มอก. 9999 เล่ม 1-2556 เป็นมาตรฐานหรือเอกสาร
ทางวิชาการระหว่างประเทศของ ISO ในเวทีการประชุม/สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการทั้งในระดับระหว่าง
ประเทศหรือระดับภูมิภาค จานวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 5 คน โดยมีผู้แทน สมอ. 1 คนร่วมเดินทาง
ด้วยทุกครั้ง
ที่
1
2
3
4

รายการ
ค่าเครื่องบินไป-กลับ (54,000 บาท x 2 ครั้ง x 5 คน)
ค่าที่พัก (อัตราวันละ 9,300 บาท จานวน 6 วัน x 5 คน)
ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (3,100 บาท x 8 วัน x 5 คน)
ค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง/วีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จาเป็น
(7,550 บาท x 2 ครั้ง x 5 คน)

ค่าใช้จ่าย (บาท)
540,000
279,000
124,000
75,500
รวม

1,018,500

ที่มา : 1. ค่าเครื่องบิน อ้างอิงจากบริษัท การบินไทย จากัด มหาชน
2. ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี่ยง และค่าใข้จ่ายอื่น อ้างอิงจากพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ .ศ.2526
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)

7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 671,500 บาท
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายการ
ค่าเช่ารถเพื่อเก็บข้อมูล (2,250 บาท x 40 วัน)
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าเดินทางเพื่อเก็บข้อมูลโดยเครื่องบิน ( 4 คน x 2,500 บาท x 2 เที่ยว x 5 ครั้ง)
ค่าที่พัก (2,200 บาท x 4 ห้อง x 20 คืน)
ค่าจัดทารายงานครั้งที่ 1 (150 บาท x 5 เล่ม)
ค่าจัดทารายงานครั้งที่ 2 (200 บาท x 5 เล่ม)
ค่าจัดทารายงานครั้งที่ 3 (250 บาท x 5 เล่ม)
ค่าจัดทารายงานครั้งที่ 4 (500 บาท x 10 เล่ม)
ค่าแปลบทสรุปผู้บริหารเป็นภาษาอังกฤษ (60 หน้าx 650 บาท)
ค่าซื้อมาตรฐาน ISO และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง (20 เล่ม x 6,000 บาท)
ค่าจ้างทาสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ค่าใช้จ่าย (บาท)
90,000
40,000
100,000
176,000
750
1,000
1,250
5,000
39,000
120,000
98,500
รวม
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8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่าใช้จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ (TOR)
8.1 นางสาวอาภัสสร สุกใส นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ กป.
8.2 นายณฤทธิ์ ฤกษ์ม่วง
นักวิชาการมาตรฐานชานาญการพิเศษ กป.
8.3 นางสาวพรทิพย์ ไทรงาม นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ กป.
9. ที่มาของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค. 0903/ว99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546
-------------------------------
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