
 
เลขทีป่ระกาศราคากลาง 0100/2561  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจ้างที่ปรึกษา (ป.ป.ช. 4) 

 
1. ช่ือโครงการ 

จ้างที่ปรึกษาด าเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ..ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.)  

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,500,000 บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง 24 เมษายน 2561  เป็นเงิน   8,500,000 บาท) 
4. ประเภททีป่รึกษา ด้านอุตสาหกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 
5. คุณสมบัติของที่ปรึกษา 

5.1 ผู้เสนอราคาต้องมีความสามารถตามกฎหมาย 
5.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่ตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
5.3 ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
5.4 ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้ได้เอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
5.5 ที่ปรึกษาต้องได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 
5.6 ที่ปรึกษาต้องเป็นนิติบุคคลที่เป็นสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มีศูนย์อ านวยความสะดวก 

Talent Mobility (Clearing House) หรือหน่วยงานร่วมด าเนินการในเครือข่าย Talent Mobility ของ  
สวทน. 

5.7 ที่ปรึกษาต้องมีประสบการณ์ด าเนินงานอ านวยความสะดวกในการร่วมด าเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการ Talent Mobility ของ สวทน. แก่ผู้ประกอบการ อาจารย์/นักวิจัย นักศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ป ี

5.8 ที่ปรึกษาต้องประสบความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ Talent Mobility (ได้รับรางวัล  
Best Performance) และมีประสบการณ์ด าเนินงานน าร่องกลไกพิเศษของโครงการ Talent Mobility  

6. จ านวนบุคลากรหลัก 
6.1 หัวหน้าโครงการ 1 คน 
6.2 เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ท างานสนับสนุน 4 คน 



7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

รายการ 
งบประมาณด าเนินการ  

หน่วยนับ ปริมาณ  งบประมาณ  
หมวดที่ 1 : กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการ 

รวมงบประมาณหมวดที่ 1 5,888,800 
1.1 ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร  

ครั้ง 12 960,000 
(2,000 บาท/ชม. * 8 ชม. * 5 วัน * 12 ครั้ง) 

รวมหมวดค่าตอบแทน 960,000 
1.2 ค่าเดินทางภายในประเทศ 
ค่าเดินทางวิทยากรและทีมงาน  

วัน 60 240,000 
(200 บาท/เที่ยว * 2 เที่ยว/วัน * 10 คน * 60 วัน) 
ค่าเดินทางวิทยากรและทีมงาน โดยสารเครื่องบินในการ
อบรมส่วนภูมิภาค 4 ครั้ง  
(2,500 บาท/เที่ยว * 10 คน * 2 เที่ยว * 4 ครั้ง) 

ครั้ง 4 200,000 

รวมหมวดค่าเดินทาง 440,000 
1.3 ค่าที่พัก 
ค่าที่พักที่ปรึกษาโครงการในการอบรมส่วนภูมิภาค 
(2,500 บาท * 1 ห้อง * 5 คืน * 4 ครั้ง) 

คืน 20 50,000 

ค่าที่พักวิทยากรในการอบรมส่วนภูมิภาค 
(1,800 บาท * 5 ห้อง * 5 คืน * 4 ครั้ง) 

คืน 20 180,000 

ค่าที่พักพนักงานโครงการในการอบรมส่วนภูมิภาค 
(1,800 บาท * 4 ห้อง * 5 คืน * 4 ครั้ง) 

คืน 20 144,000 

รวมหมวดค่าที่พัก 374,000 
1.4 ค่าอาหาร 
ค่าอาหารเช้าและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
(183 บาท * 60 คน * 60 วัน) 

วัน 60 658,800 

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 ม้ือ และเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ 
(350 บาท * 60 คน * 60 วัน) 

วัน 60 1,260,000 

ค่าอาหารค่ า และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
(450 บาท * 60 คน * 60 วัน) 

วัน 60 1,620,000 

รวมหมวดค่าอาหาร 3,538,800 
1.5 ค่าเอกสาร 
ค่าเอกสารประกอบในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(300 บาท * 60 คน * 12 ครั้ง) 

ครั้ง 12 216,000 

รวมหมวดค่าเอกสาร 216,000 
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จัดท าสื่อ 
(30,000 บาท * 12 ครั้ง) 

ครั้ง 12 360,000 

รวมหมวดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 360,000 



รายการ 
งบประมาณด าเนินการ  

หน่วยนับ ปริมาณ  งบประมาณ  
หมวดที่ 2 : ค่าบริหารจัดการ 

รวมงบประมาณหมวดที่ 2 2,611,200 
2.1 ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ (วุฒิปริญญาเอก ประสบการณ์ 
11-15 ปี) 
(70,000 บาท/เดือน * 1.43 * 5 เดือน) 

เดือน 5 500,500 

ค่าตอบแทนพนักงานโครงการ (ปริญญาตรีขึ้นไป)  
(21,000 บาท/เดือน * 1.43 * 5 เดือน * 4 คน)  

คน 4 600,600 

รวมหมวดค่าเงินอุดหนุนค่าตอบแทน 1,101,100 
2.2 เงินอุดหนนุมหาวิทยาลัย 
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย 15% ของงบประมาณทั้งหมด   1,275,000 

รวมหมวดค่าเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย 1,275,000 
2.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ค่าวัสดุส านักงาน 
(3,000 บาท * 5 เดือน) 

เดือน 5 15,000 

ค่าจัดท าเอกสารการติดตามและประเมินผล 
(300 บาท * 60 คน * 12 ครั้ง) 

ครั้ง 12 216,000 

อ่ืนๆ    4,100 
รวมหมวดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 235,100 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,500,000 

8. รายช่ือผู้รบัผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
8.1 นางสาวอรพรรณ เวียรชัย 
8.2 นางสาวอรณิช เวชปาน 

9.  ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
9.1 เกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลงั 
9.2 ระเบียบ สวทน. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝกึอบรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
9.3 ระเบียบ สวทน. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝกึอบรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
9.4 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

ส านักงบประมาณพ.ศ. 2561   

 

เจ้าหน้าที่ผูก้ าหนดราคากลาง (ลงนาม) 
1.......................................................... 
2.......................................................... 
3.......................................................... 
 


