ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

(แบบ บก.04)

๑. ชื่อโครงการ จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
๒. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 2,302,800.00 บาท (สองล้านสามแสนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคาอ้างอิง…………………………………………………
เป็นเงิน 2,302,800.00 บาท (สองล้านสามแสนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร 950,000.00 บาท
๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา
๔.๒.๑ เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยหรือเป็นหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษา ซึ่งจดทะเบียนที่ศูนย์ข้ อมูล
ที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
๔.๒.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ได้รั บผลของการสั่งให้
นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๔.๒.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่น ข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่ได้รับหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็น
ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔.๒.๔ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนองานได้มีคำสัง่ สละสิทธิ์
ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.๒.๕ มีผลงานและประสบการณ์ ความรู้ ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
๔.๒.๖ เป็ น นิ ต ิ บ ุ ค คลที ่ จ ะเข้ า เป็ น คู ่ ส ั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ ่ งได้ ด ำเนิ น การจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิกส์
(e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีรกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๔.๒.๗ คู่สญ
ั ญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือ เช็ค เท่านั้น
๔.๒.๘ ผู้เสนองานต้องเสนอโครงสร้างบุคคลและบุคคลที่รับผิดชอบโครงการประกอบด้วยบุคลากรทางด้านเทคนิคที่มีความรู้
และประสบการณ์ ดังนี้
๑) ผู้จัดการโครงการ ต้องมีประวัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตและแนวทางการดำเนินงานพร้อมแสดง
ประสบการณ์ในการบริหารโครงการอย่างน้อย ๒ โครงการ
๒) รองผู้จัดการโครงการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ต้องแสดงประวัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตและแนว
ทางการดำเนินงาน พร้อมแสดงประสบการณ์ในด้านการบริหารโครงการ อย่างน้อย ๑ โครงการ
๓) นักวิจัยสายงาน มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตและแนวทางการดำเนินงาน
หรืองานศึกษาวิจัย รวมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสม รับผิดชอบการปฏิบัติงานในจำนวนที่เพียงพอ ซึ่งสามารถอ้างอิงและนำเสนอผลงานประกอบการ
พิจารณาได้
๔) เลขานุการโครงการ หรือผู้ประสานงานโครงการ มีความรู้และประสบการณ์ใน งานจัดประชุม อบรม สัมมนา เสวนา
ระดมสมอง หรือที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสม รับผิดชอบการปฏิบัติงานในจำนวนที่เพียงพอ ซึ่งสามารถอ้างอิงและนำเสนอผลงาน
ประกอบการพิจารณาได้
๔.3 จำนวนที่ปรึกษา 6 ราย
๔.๓.1 ผู้จดั การโครงการ จำนวน ๑ คน จำนวน 10 เดือน อัตราเดือนละ ๒๕,๐๐๐.00 บาท รวมเป็นเงิน 250,๐๐๐.- บาท
๔.3.2 รองผู้จัดการโครงการ จำนวน 3 คน จำนวน 10 เดือน อัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐.00 บาท รวมเป็นเงิน 450,๐๐๐.- บาท
๔.3.3 นักวิจยั สาขาอาชีพ จำนวน ๑ คน จำนวน 10 เดือน อัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐.00 บาท รวมเป็นเงิน 150,๐๐๐.- บาท
๔.3.4 เลขานุการโครงการ จำนวน ๑ คน จำนวน 10 เดือน อัตราเดือนละ ๑0,๐๐๐.00 บาท รวมเป็นเงิน ๑00,๐๐๐.- บาท

๕. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 969,000.00 บาท
๕.๑ ค่าจัดประชุมสัมมนาเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมการจัดทำมาตรฐานอาชีพ รวมเป็นเงิน 30,000.00 บาท
๕.๒ ค่าศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพเป้าหมาย รวมเป็นเงิน 100,000.00 บาท
๕.๓ ค่าจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ รวมเป็นเงิน 50,0๐๐.00 บาท
๕.๔ ค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่คณะทำงานเพื่อทบทวนปรับปรุงแผนภาพหน้าที่งาน รวมเป็นเงิน 39,000.00 บาท
๕.5 ค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดทำหน่วยสมรรถนะ รวมเป็นเงิน 117,000.00 บาท
5.6 ค่าจัดประชุมเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพต่อคณะรับรอง รวมเป็นเงิน 35,000.00 บาท
๕.7 ค่าจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็น รวมเป็นเงิน 30,000.00 บาท
๕.8 ค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดทำเครื่องมือในการประเมิน รวมเป็นเงิน 234,000.00 บาท
๕.9 ค่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของเครื่องมือประเมิน รวมเป็นเงิน 9๐,๐๐๐.- บาท
๕.๑0 ทดลองประเมินสมรรถนะที่กำหนดไว้ในคุณวุฒิวิชาชีพของกลุ่มเป้าหมายด้วยเครื่องมือประเมิน รวมเป็นเงิน
153,000.00 บาท
๕.๑1 ค่าจัดสัมมนานำเสนอสรุปผลกระบวนการการประเมิน รวมเป็นเงิน 35,000.00 บาท
๕.๑2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมเป็นเงิน 40,000.00 บาท
๕.๑3 ค่าจัดทำเอกสารรายงาน รวมเป็นเงิน 16,000.00 บาท
๖. ค่าบริการวิชาการ ค่าบริการนิติบุคคล ไม่เกินร้อยละ ๒๐ รวมเป็นเงิน 383,800.00 บาท
๗. รายชื่อผูร้ ับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ(TOR)
๖.๑ นายชนพล อินเที่ยง
๖.๒ นางสาวกฤษยาพร ทินกร
๘. ที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- รายการที่ 1-13 อ้างอิงจากประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่องลักษณะเงื่อนไขและขอบเขตการดำเนินงานและกำหนด
ราคากลางโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (Terms of Reference : TOR) ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๖๑

