ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
1. ชื่อโครงการ จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 3,500,000.-บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (อ้างอิง) 17 กันยายน 2561
3.1 ราคากลาง
3,269,200.-บาท
3.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
228,844.-บาท
3.3 ราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3,498,044.-บาท
4. ค่าตอบแทนบุคลากร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3,226,119.55 บาท
4.1 ประเภทที่ปรึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication
Technology sector : ICT)
4.2 คุณสมบัติของที่ปรึกษา
4.2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก
เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.2.5 ไม่เป็น บุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญ ชีรายชื่อผู้ท ิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น ผู้ท ิ้งงานของรัฐในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มี
อำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น
4.2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.2.7 เป็นนิติบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่จะจ้างกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
ก่อนวันยื่นข้อเสนอ ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
4.2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี
คำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
4.2.11 ผู้ย ื่น ข้อ เสนอซึ่ง ได้ร ับ การคัด เลือ กเป็น คู่ส ัญ ญาต้อ งลงทะเบีย นในระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

4.2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
4.2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่
ละครั้งซึ่งไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
4.2.14 มีผลงานหรือประสบการณ์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลหรือแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานราชการ รวมไม่น้อยกว่า 3 โครงการ โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงและ
จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้นๆ หรือสำเนาคู่ฉบับสัญญา และต้องนำหลักฐานมายื่นพร้อมกับข้อเสนอด้านเทคนิค
4.2.15 จัดให้มีทีมงานที่ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยดังนี้
(1) หัวหน้าโครงการ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท และมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการไม่น้อย
กว่า 11 ปี
(2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า
ระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
(3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ
ปริญญาโท และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
(4) ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ
ปริญญาโท และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
(5) ผู้เชี่ยวาญด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท และมี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
(6) นักวิเคราะห์ระบบ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 คน
(7) เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลสนาม ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
4.3 จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลัก 5 คน และบุคลากรสนับสนุน 5 คน รวม 10 คน
5. ค่าใช้จ่ายสำนักงานและสาธารณูปโภค (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
22,470.-บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
90,201.-บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
7.1 ค่าจัดทำรายงานและเอกสารอื่นๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
30,639.45 บาท
7.2 ค่าจัดประชุมสัมมนา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
128,614.-บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ
8.1 นายณัฐสุพล เติมพงศ์พันธ์ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ ประธานกรรมการ
8.2 นายศุภกิจ เอ็นมี
หัวหน้าส่วนสารสนเทศ กรรมการ
8.3 นายปริญญา ร่มแสง
หัวหน้างานสารสนเทศ กรรมการ
9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
9.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
9.2 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
กำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา
9.3 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0903/ว99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 เรื่อง แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทน
ที่ปรึกษาอัตราใหม่

