
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอยีดคาใชจายในการจางที่ปรึกษา 

            1. ชื่อโครงการ การจางท่ีปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของ บสย. สูความเปนเลิศตามระบบ

ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) 

2. หนวยงานเจาของโครงการ  สำนักพัฒนาองคกร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม  

 3. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  8,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  

   4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  7 กรกฎาคม 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     5,346,049.60  บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว) 

            5. คาตอบแทนบุคลากร 4,751,049.60 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  

        5.1  ประเภทที่ปรึกษา   สาขาการวิจัยและการประเมินผล หรือสาขาการบริหารและพัฒนาองคกร 

        5.2  คุณสมบัติที่ปรึกษา 

              5.2.1 ผูอำนวยการโครงการ (Project Director) จำนวนอยางนอย 1 (หนึ่ง) คน วุฒิการศึกษาไมต่ำกวา

ระดับปริญญาโท มีประสบการณในการบริหารงานโครงการ ไมนอยกวา 15 (สิบหา) ป และมีประสบการณดานการบริหาร

จัดการองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือการประเมินผลการดำเนินงานของหนวยงาน หรือดานการพัฒนาผลการดำเนินงาน

ตามเกณฑการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) หรือการพัฒนาผลการดำเนินงาน

ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ หรือ Thailand Quality Award (TQA) 

              5.2.2 ผูจัดการโครงการ (Project Manager) จำนวนอยางนอย 1 (หนึ่ง) คน วุฒิการศึกษาไมต่ำกวา

ระดับปริญญาโท มีประสบการณในการบริหารงานโครงการ ไมนอยกวา 10 (สิบ) ป และมีประสบการณดานการบริหารจัดการ

องคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือการประเมินผลการดำเนินงานของหนวยงาน หรือดานการพัฒนาผลการดำเนินงานตาม

เกณฑการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) หรือการพัฒนาผลการดำเนินงานตาม

ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ หรือ Thailand Quality Award (TQA) หรือการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือการ

พัฒนาการจัดการนวัตกรรม 

              5.2.3 ผูเชี่ยวชาญดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวนอยางนอย 1 (หนึ่ง) คน วุฒิการศึกษาไมต่ำกวา

ระดับปริญญาตรี รวมท้ังมีประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ไมนอยกวา 7 (เจด็) ป 

              5.2.4 ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการนวัตกรรม จำนวนอยางนอย 1 (หนึ่ง) คน วุฒิการศึกษาไมต่ำกวาระดับ

ปริญญาตรี รวมท้ังมีประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการจัดการนวัตกรรม ไมนอยกวา 7 (เจ็ด) ป 

              5.2.5 ผูเชี ่ยวชาญดานเกณฑการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business 

Enablers) หรือระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ หรือ Thailand Quality Award (TQA) หรือเปนผูตรวจประเมินองคกร 

จำนวนอยางนอย 1 (หนึ่ง) คน วุฒิการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี รวมทั้งมีประสบการณที่เกี่ยวของกับการประเมิน

กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) หรือ การประเมินระบบคุณภาพรัฐวิสาหกิจ หรือ 

Thailand Quality Award (TQA) ไมนอยกวา 7 (เจ็ด) ป 

              5.2.6 นักวิเคราะหดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวนอยางนอย 1 (หนึ่ง) คน วุฒิการศึกษาไมต่ำกวา

ระดับปริญญาตรี รวมท้ังมีประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ไมนอยกวา 5 (หา) ป 

              5.2.7 นักวิเคราะหดานการจัดการนวัตกรรม จำนวนอยางนอย 1 (หนึ่ง) คน วุฒิการศึกษาไมต่ำกวาระดับ

ปริญญาตรี รวมท้ังมีประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการจัดการนวัตกรรม ไมนอยกวา 3 (สาม) ป 

              5.2.8 นักวิเคราะหหลัก จำนวนอยางนอย 2 (สอง) คน วุฒิการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี รวมท้ังมี

ประสบการณที่เกี ่ยวของกับ การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) หรือ การ

ประเมินระบบคุณภาพรัฐวิสาหกิจ หรือ Thailand Quality Award (TQA) ไมนอยกวา 3 (สาม) ป 

             5.2.9 ผูประสานงานโครงการ จำนวนอยางนอย 1 (หนึ่ง) คน วุฒิการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี 

รวมท้ังมีประสบการณดานการประสานงานโครงการระหวางองคกร ไมนอยกวา  2 (สอง) โครงการ 

        5.3  จำนวนที่ปรึกษา  อยางนอย  9  คน 



6. คาวัสดุอุปกรณ               120,000.00 บาท 

7. คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ (ถามี)                             - 

8. คาใชจายอื่นๆ                  47,500.00 บาท 

9. รายชื่อผูรับผิดชอบกำหนดราคากลาง 

        9.1 นายพิทยา  ปริวัฒนศักดิ์ ผูอำนวยการอาวุโสฝายบริหารงานกลาง 

        9.2 นางสาวพิไลพร  ซุงสุวรรณ ผูชวยผูอำนวยการฝายบริหารงานกลาง 

            10. แหลงที่มาของราคากลาง คือ ราคามาตรฐานการจางท่ีปรึกษาท่ีสำนักงานบริหารหนีส้าธารณะกำหนดตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2556 โดยอางอิงหนังสือดังนี ้

                  10.1  อัตราคาตอบแทนบุคลากร อางอิงหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล ที่ นร.0506/    

ว128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เรื่องหลักเกณฑราคากลางการจางที่ปรึกษา ขอ 1.3 (1) ที่ปรึกษาประจำทำงานเต็มเวลาใน

บริษัทที ่ปรึกษา ตัวคูณเทากับ 2.64 เทาของอัตราเงินเดือน และขอ 2 แนวทางการใชอัตราเงินเดือนพื ้นฐานกลุ มวิจัย 

(ภาคเอกชน) ตารางท่ี 5 

                 10.2  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

     10.3  อัตราคาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนๆ อางอิงคูมือแนวทางการคัดเลือกและวาจางท่ีปรึกษา สำนักงาน

บริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 

 


