
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สำนักงาน ก.พ.ร. 

 

1. ชื่อโครงการ:.จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคล  
                     แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. 
        สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. 
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร: 4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 29 มีนาคม 2564    
   เป็นเงิน: 4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
4. ค่าตอบแทนบุคลากร:  4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 

ที่ปรึกษาบริษัท เป็นเงิน:  4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
 4.1 ประเภทที่ปรึกษา : กลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป 

4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา  
1) ต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ที่มีความรู้ความชำนาญ

เกี่ยวกับงานที่จัดจ้าง และจดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง หรือผู้ดำเนิน
โครงการร่วมซึ่งประกอบด้วยนิติบุคคลผู้มีอาชีพประกอบกิจการที่ปรึกษาซึ่งจดทะเบียนไว้ กับศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษาทุกราย หากเป็นบริษัทต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน 60 วัน นับถึงวันที่ยื่น
ข้อเสนอ 

2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ 

3) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุรายชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

4) ต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันที่ยื่นข้อเสนอต่อสถาบันฯ 
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

5) ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

6) ต้องมีผลงานและประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียง หรือเกี่ยวกับ
งานที ่เสนอ ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน โดยมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับตั ้งแต่วันยื ่นข้อเสนอ วงเงินไม่ต่ำกว่า 
1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) กับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน 
ผลงานเพื่อการพิจารณาด้วย ซึ่งสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริง 

7) บุคลากรของที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานจะต้องมีเวลาปฏิบัติงานในโครงการฯ อย่าง
เพียงพอและไม่มีผลกระทบที่ทำให้โครงการฯ เสียหาย โดยมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ไม่น้อย
กว่าข้อกำหนด ดังนี้ 



 7.1) นักพัฒนาระบบอาวุโส จำนวน 2 คน ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทสาขาใด
สาขาหนึ่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ที่มีประสบการณ์ 11 - 15 ปี 
 7.2) นักพัฒนาระบบ จำนวน 2 คน ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทสาขาใดสาขา
หนึ่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ที่มีประสบการณ์ 5 – 10 ปี 
 7.3) นักพัฒนาระบบ จำนวน 2 คน ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาใดสาขา
หนึ่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ที่มีประสบการณ์ 0 - 5 ปี 
 7.4) นักออกแบบระบบ จำนวน 2 คน ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทสาขาใด
สาขาหนึ่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ที่มีประสบการณ์ 11 – 15 ปี 
 7.5) นักออกแบบระบบ จำนวน 2 คน ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทสาขาใด
สาขาหนึ่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ที่มีประสบการณ์ 5 – 10 ปี 
 7.6) นักออกแบบระบบ จำนวน 2 คน ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาใด
สาขาหนึ่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ที่มีประสบการณ์ 0 – 5 ปี 
 7.7) นักควบคุมคุณภาพระบบ จำนวน 1 คน ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท
สาขาใดสาขาหนึ่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ที่มีประสบการณ์ 5 – 10 ปี 

 7.8) นักทดสอบระบบ จำนวน 3 คน ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาใด
สาขาหนึ่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ที่มีประสบการณ์ 5 – 10 ปี 
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) : - ไม่มี –  
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) : - ไม่มี – 
7. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ:  - ไม่มี – 
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตการดำเนินการ (TOR) 
 (1) นางสาวนภาพร  สีใส  หัวหน้าฝ่ายโครงการสำนักงาน ก.พ.ร. 
 (2) นายสิรภพ ยุวะสุต   เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ 
9.. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
        - ตามระเบียบ/ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง เกณฑ์การจัดเก็บค่าบริการวิชาการและการจ่ายเงินค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานวิจัยและการฝึกอบรมสำหรับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 
2549 และระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี.สำนักงาน.ก.พ.ร..ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา.พ.ศ. 2553.. 
        - หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ ว 
128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556       
        - หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 
        - ข้อตกลงในการใช้บริการและการให้บริการโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่
นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 11/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 

 

 



 


