ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา (แบบ บก.๐๔)
๑.ชื่อโครงการ จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับประชาชนไทยหลัง
สถานการณ์โควิด ๑๙ โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
๒. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ๑๔,๖๘๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคาอ้างอิง…………………………………………………
เป็นเงิน๑๔,๖๘๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร 3,196,000.00 บาท
๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา
๔.๒.๑ เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยหรือเป็นหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาซึ่งจดทะเบียนที่
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
๔.๒.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ได้รับ
ผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๔.๒.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่น ข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่ได้รับหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อ
เสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔.๒.๔ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนองาน
ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.๒.๕ มีผลงานและประสบการณ์ ความรู้ ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
๔.๒.๖ เป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีรกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๔.๒.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือ เช็ค เท่านั้น
๔.๒.๘ ผู้เสนองานต้องเสนอโครงสร้างบุคคลและบุคคลที่รับผิดชอบโครงการประกอบด้วยบุคลากรทางด้าน
เทคนิคที่มีความรู้และประสบการณ์ ดังนี้
๔.๒.๘.๑ ที่ปรึกษาโครงการ ระดับปริญญาเอก 3 คน (กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร)
๔.๒.๘.๒ ผู้ช่วยวิจัยเต็มเวลา ระดับปริญญาโท 8 คน เพื่อดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องการพัฒนาอาชีพและการติดตามผลสำเร็จการพัฒนาอาชีพ
๔.๒.๘.๓ ผู้ช่วยวิจัยเต็มเวลา ระดับปริญญาตรี (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ภาคสนาม) 5 คน
ดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการพัฒนาอาชีพและการติดตามผลสำเร็จการพัฒนาอาชีพ
๔.3 จำนวนที่ปรึกษา ๑6 ราย

๔.๓.๑ ที่ปรึกษาโครงการ ระดับปริญญาเอก จำนวน ๓ คน จำนวน ๘ เดือน อัตราเดือนละ ๔๖,๕๐๐.๐๐
บาท รวมเป็นเงิน ๑,๑๑๖,๐๐๐.- บาท
๔.๓.๒ ผู้ช่วยวิจัยเต็มเวลา ระดับปริญญาโท จำนวน ๘ คน จำนวน ๘ เดือน อัตราเดือนละ ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐.- บาท
๔.๓.๓ ผู้ช่วยวิจัยเต็มเวลา ระดับปริญญาตรี จำนวน ๕ คน จำนวน ๘ เดือน อัตราเดือนละ ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐.- บาท

๕. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ๑๑,๔๘๖,๙00.00 บาท
๕.๑ ค่าจัดประชุมระดมความคิดเห็นในพื้นที่ต่าง ๆ 10 ครั้ง ครั้งละ ๔๐ คน รวมเป็นเงิน ๔๒๘,000.00 บาท
๕.๒ ค่าจัดทำสื่อมัลติมีเดียการเรียนการสอน 30 สื่อใหม่สำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะ รวมเป็น
เงิน ๑,๘๐๐,000.00 บาท
๕.๓ ค่าจัดฝึกอบรมแบบ Virtual Training การฝึกอบรมแบบออนไลน์ ดำเนินการอบรม 1๒ ครั้ง รวมผู้เข้าอบรมและเข้า
รับการประเมินจำนวน ๒,000 คน รวมเป็นเงิน 1,288,800.00 บาท
๕.๔ ค่าจัดฝึกอบรมแบบ Hybrid Training ของการถ่ายทอดสดที่มีประชาชนรับชมตามสถานที่ต่างๆ พร้อมกัน 15 ครั้ง
รวมผู้เข้าอบรมและเข้ารับการประเมินจำนวน 4,000 คน รวมเป็นเงิน 3,091,000.00 บาท
๕.5 ค่าจัดฝึกอบรมแบบ Onsite Training กระจายวิทยากรและคณะทำงานเพื่อดำเนินการอบรม 15 ครั้ง รวมผู้เข้า
อบรมและเข้ารับการประเมินจำนวน 4,000 คน รวมเป็นเงิน 1,846,000.00 บาท
5.6 ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับการฝึกอบรม รวมเป็นเงิน 400,000.00 บาท
๕.7 ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับรองรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในรูปแบบ Online Assessment รวมเป็น
เงิน 300,000.00 บาท
๕.8 ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับบริหารการฝึกอบรมและการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในรูปแบบ Online
Assessment รวมเป็นเงิน 400,000.00 บาท
๕.9 ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับจัดเก็บทะเบียนประวัติการฝึกอบรมและการได้คุณวุฒิวิชาชีพ รวมเป็น
เงิน 400,000.00 บาท
๕.๑0 ค่าตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมเป็นเงิน
220,000.00 บาท
๕.๑1 ค่าเช่าระบบ Cloud สำหรับระบบสารสนเทศและเก็บข้อมูล ระยะเวลา 1 ปี รวมเป็นเงิน 1,050,000.00 บาท
๕.๑2 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมและการดำเนินโครงการ แสดงผลให้ประชาชนเห็นอย่างน้อย 1,000,000.00 ครั้ง
รวมเป็นเงิน ๒๔๖,๑00.00 บาท
๕.๑3 ค่าจัดทำเอกสารรายงาน รวมเป็นเงิน 1๗,000.00 บาท
๖. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ๑๔,๖๘๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ได้รวมถึงค่า
บริการวิชาการ ค่าบริการนิติบุคคล ค่าภาษี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
๗.๑ นางสาวมะลิ จันทร์สุนทร
๗.๒ นายกฤษฎา ผาทอง
๘. ที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- รายการที่ ๑-๑๓ อ้างอิงจากประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)เรื่องลักษณะเงื่อนไขและขอบเขตการดำเนิน
งานและกำหนดราคากลางโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (Terms of Reference: TOR) ประกาศณวันที่ ๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(นายกฤษฎา ผาทอง)
หัวหน้ากลุ่มงานอุตสาหกรรมและดิจิทัล

(นางสาวมะลิ จันทร์สุนทร)
รักษาการผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
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