แบบ บก.04

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา
1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการผลิตผ้าไหมสู่สากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,230,000 บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เป็นเงิน 4,230,000 บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
5. ค่าตอบแทนบุคลากร ................1,332,000 บาท.......... (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
5.1 ประเภทที่ปรึกษา เป็นนิติบุคคล ที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม การแปรรูป การทำ
นวัตกรรม มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ ไหม และผลิตภัณฑ์จากไหม การบริหารจัดการโลจิสติกส์ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การตลาด การลดต้นทุนพลังงาน การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
ฉลากและตราสัญลักษณ์สินค้า และการพัฒ นาเครือ ข่ายอุตสาหกรรมไหม โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ที่ผ่านมาย้อนหลัง 5 ปี นับจากวันที่ประกาศเชิญชวน
5.3 จำนวนที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 5 คน
5.3.1 ผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาทาง
วิศวกรรม และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 6
Man-Month
5.3.2 ผู้เชี่ยวชาญ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การตลาด การลดต้นทุนพลังงาน (กลุ่มวิจัย) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า
ปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานไม่น้อยกว่าคนละ 5
Man-Month
5.3.3 ผู้เชี่ยวชาญ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
ฉลากบรรจุภัณฑ์ และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (กลุ่มวิจัย) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 4 Man-Month
5.3.4 ผู้เชี่ยวชาญ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน มีความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับไหม และ
ผลิตภัณฑ์จากไหม การทดสอบคุณภาพสี และคุณสมบัติของผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน
ไม่น้อยกว่า 4 Man-Month
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ................................................................................34,000.................................... บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) ......................................-............................................ บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ............................................................................2,864,000.................................... บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
9.1 นางรินทร์รัตน์ดา ซึ้งสัมปทาน หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
9.2 นางเนตรนภา รุมกระโทก
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

ประธานกรรมการ
กรรมการ

-29.3 นางอรุณี อินยาพงษ์

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน
กรรมการ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
9.4 นางสาวพิกูล สันเต
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน
กรรมการ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
9.5 นางสาวอมรรัตน์ จันทร์ชูวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม กรรมการ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
9.6 นางสาวปรียานุช แต่งเมือง
เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน
กรรมการ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
9.7 นางขวัญฤดี ชะนะภักดิ์
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
10.1 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว.128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
10.2 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี กองมาตรฐาน
งบประมาณ เดือนธันวาคม 2563
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ตารางแสดงรายลดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา
โครงการพัฒนายกระดับการผลิตผ้าไหมสู่สากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าใช้จ่าย

ปริมาณ

หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

ราคารวม
(บาท)

1.ค่าจ้างที่ปรึกษา

1,332,000

1.1 บุคลากรหลัก
- ผู้จัดการโครงการ
- ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารจัดการ
โลจิสติกส์ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การตลาด การลดต้นทุนพลังงาน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ฉลากบรรจุภัณฑ์ และ
ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์
- เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ไหม และผลิตภัณฑ์จากไหม การทดสอบ
คุณภาพสี และคุณสมบัติของผ้าไหมและ
ผลิตภัณฑ์จากไหม
1.2 บุคลากรสนับสนุน
- ผู้ช่วยนักวิจัย/เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
2.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือคลัสเตอร์
ไหมนครชัยบุรนิ ทร์
2.1 สำรวจจัดเก็บข้อมูล
- ค่าจ้างเหมารถพร้อมพนักงานขับ
รถยนต์
- ค่าวัสดุสำนักงาน
2.2 จัดประชุมทบทวนการดำเนินงาน
คลัสเตอร์ไหม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

รายละเอียด

1-6

คน-เดือน

50,000

2-5

คน-เดือน

40,000

1,020,000
300,000 กลุ่มวิศวกรรม ปริญญาโท ประสบการณ์
10 ปี
400,000 กลุ่มวิจัย ปริญญาตรี ประสบการณ์ 10 ปี

1-4

คน-เดือน

40,000

160,000 กลุ่มวิจัย ปริญญาตรี ประสบการณ์ 10 ปี

1-4

คน-เดือน

40,000

160,000 กลุ่มวิจัย ปริญญาตรี ประสบการณ์ 10 ปี

20,000
12,000

312,000
240,000 ปริญญาตรี
72,000 163,000

2-6
1-6

คน-เดือน
คน-เดือน

10/4

วัน/จังหวัด

1,500

4

จังหวัด

3,500

100

คน

100

- ค่าอาหารจัดไม่ครบมื้อ

100

คน

250

- ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับของ
ผู้เข้าร่วมประชุม
- ค่าวัสดุสำนักงาน
- ค่าเช่าสถานที่จัดประชุม

80

คน

200

4
4

จังหวัด
จังหวัด

3,000
3,000

- ค่าเดินทางในการจัดประชุม และ
ประสานงาน
3.พัฒนาผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ไหม

4

จังหวัด

3,500

74,000
60,000 จังหวัดละ 10 วัน ๆ ละ 1,500 บาท
จำนวน 4 จังหวัด รวม 40 วัน
14,000 จังหวัดละ 3,500 บาท รวม 4 จังหวัด
89,000
10,000 มื้อละ 50 บาท/คน จำนวน 2 มื้อ/วัน รวม
1 วัน จังหวัดละ 25 คน รวม 4 จังหวัด
25,000 มื้อละ 250 บาท/คน จังหวัดละ 25 คน
จำนวน 4 จังหวัด
16,000 เหมาจ่ายวันละ 200 บาท จังหวัดละ 20
คน รวม 4 จังหวัด
12,000 จังหวัดละ 3,000 บาท รวม 4 จังหวัด
12,000 ครั้งละ 3,000 บาท รวม 1 ครั้ง จำนวน 4
จังหวัด
14,000 ครั้งละ 3,500 บาท จำนวน 1 ครั้ง รวม 4
จังหวัด
2,250,000

-4ค่าใช้จ่าย

ปริมาณ

หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

4

จังหวัด

-

20

ผลิตภัณฑ์

50,000

25

ผลิตภัณฑ์

50,000

100

คน

100

- ค่าอาหารจัดไม่ครบมื้อ

100

คน

250

- ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับของ
ผู้เข้าร่วมประชุม
- ค่าวัสดุสำนักงาน
- ค่าเช่าสถานที่จัดประชุม

80

คน

200

4
4

จังหวัด
จังหวัด

2,000
3,000

- ค่าเดินทางในการจัดประชุม และ
ประสานงาน
4.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
เร่งด่วนภายใต้แผนการบริการจัดการ
กองทุนฯ
5.สร้างองค์ความรู้และเทคนิคการขยาย
โอกาสทางการตลาดยุค 4.0
- สร้างองค์ความรู้และเทคนิคการขยาย
โอกาสทางการตลาดยุค 4.0

4

จังหวัด

3,500

4

จังหวัด

50,000

เชิงสร้างสรรค์ และยกระดับคุณภาพไหม
3.1 พัฒนาผู้ประกอบการ
3.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมใหม่
3.3 พัฒนาและยกระดับคุณภาพผ้าไหมและ
ผลิตภัณฑ์ไหม
4.เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตคลัสเตอร์ไหม
4.1 จัดประชุมเครือข่ายผู้ผลิตคลัสเตอร์
ไหมนครชัยบุรินทร์
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

6. ติดตามประเมินผลทุกกิจกรรม

ราคารวม
(บาท)

รายละเอียด

*อยู่ในค่าจ้างที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ราย ๆ ละ 1
ปรึกษา แผนงาน ๆ ละ 5 Man-day
1,000,000 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ผลิตภัณฑ์ (1 ราย/
1 ผลิตภัณฑ์) รวม 4 จังหวัด
1,250,000 จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ผลิตภัณฑ์ (1 ราย/
1 ผลิตภัณฑ์) รวม 4 จังหวัด
285,000
85,000
10,000 มื้อละ 50 บาท/คน จำนวน 2 มื้อ/วัน รวม
1 วัน จังหวัดละ 25 คน รวม 4 จังหวัด
25,000 มื้อละ 250 บาท/คน รวม 1 มื้อ จังหวัดละ
25 คน รวม 4 จังหวัด
16,000 เหมาจ่ายวันละ 200 บาท จังหวัดละ 20
คน รวม 4 จังหวัด
8,000 จังหวัดละ 3,000 บาท รวม 4 จังหวัด
12,000 ครั้งละ 3,000 บาท รวม 1 ครั้ง จำนวน 4
จังหวัด
14,000 ครั้งละ 3,500 บาท จำนวน 1 ครั้ง รวม 4
จังหวัด
200,000 จังหวัดละ 50,000 บาท รวม 4 จังหวัด
200,000

20

ราย

4

จังหวัด

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
(ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ ด้วยแล้ว)

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

10,000
-

200,000 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ราย ๆ ละ ไม่น้อย
กว่า 2 แพลทฟอร์ม ค่าใช้จ่ายรายละ
10,000 บาท รวม 4 จังหวัด
*อยู่ในค่าจ้าง
ที่ปรึกษา
4,230,000

