ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบั การจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างทีป่ รึกษา
๑. ชื่อโครงการ การวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของการเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพใน
ประเทศไทย (เศรษฐศาสตร์ความปลอดภัย) โครงการส่งเสริมงานวิจัยด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (องค์การมหาชน)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ กันยายน 2560
เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร จํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิจัย
๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา
๑.) ผู้รับจ้างต้องเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทยกับกระทรวงการคลังตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒.) เป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๓.) บุคลากรหลักของที่ปรึกษาที่รับผิดชอบโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๓.๑) ผู้จัดการโครงการต้องเป็นพนักงานประจําของนิติบุคคล จบการศึกษาไม่ต่ํากว่า
ระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทํางานไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ ไม่น้อย
กว่า ๓ ปี
(๓.๒) ที่ปรึกษาหลักของโครงการอย่างน้อย ๒ คน ต้องจบการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับ
ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น มีประสบการณ์ทํางานไม่
น้อยกว่า ๕ ปี และมีประสบการณ์การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์หรือสาธารณสุขศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
(๓.3) ไม่เป็นผู้ถูกเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
๔.๓ จํานวนที่ปรึกษา จํานวน ๔ คน คือ ผู้จัดการโครงการและที่ปรึกษาหลัก
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) ๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกําหนดค่าใช้จ่าย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR)
๙.๑ นายวิเลิศ เจติยานุวัตร
ประธานกรรมการ
๙.๒ นางลัดดา ตั้งจินตนา
กรรมการ
๙.๓ นางสาวสุดธิดา กรุงไกรวงศ์
กรรมการ
๙.๔ นางสาวจุฑาสิริ โรหิตรัตนะ
กรรมการและเลขานุการ

๑๐. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑๐.๑ รายละเอี ย ดหลั ก เกณฑ์ ร าคากลางการจ้ างที่ ปรึก ษา ปรากฏตามหนังสื อสํ านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
๑๐.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0907/12725 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556
๑๐.๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0903/ว 99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
๑๐.๔ คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการ
คํานวณราคากลางของสํานักงาน ป.ป.ช.
11. ผู้กําหนดราคากลาง
นายสถาพร พรไพบูลย์ ผู้อํานวยการบริหารกลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบั การจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างทีป่ รึกษา

๑. ชื่อโครงการ การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาความปลอดภัยการทํางานก่อสร้างทางรถไฟฟ้า โครงการ
ส่งเสริมความปลอดภัยการก่อสร้างระบบรางรถไฟ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (องค์การมหาชน)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ...............................................................
เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)
๕. ค่าตอบแทนบุคคลากร จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม
๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา
๑.) ผู้รับจ้างต้องเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทยกับกระทรวงการคลังตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒.) เป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรม และให้คําปรึกษาด้านวิศวกรรมระบบราง
รถไฟมาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๓.) บุคลากรหลักของที่ปรึกษาที่รับผิดชอบโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๓.๑) ผู้จัดการโครงการต้องเป็นพนักงานประจําของนิติบุคคล จบการศึกษาไม่ต่ํากว่า
ระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทํางานไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ ไม่
น้อยกว่า ๕ ปี
(๓.๒) ที่ปรึกษาหลักของโครงการอย่างน้อย ๒ คน ต้องจบการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับ
ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น มีประสบการณ์ทํางานไม่น้อยกว่า
๑๐ ปี และมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในระบบรางรถไฟหรือเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
ความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๔.) ผู้รับจ้างต้องไม่เป็นผู้ถูกเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
๕.๓ จํานวนที่ปรึกษา จํานวน ๔ คน คือ ผู้จัดการโครงการและที่ปรึกษาหลัก
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) ๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกําหนดค่าใช้จ่าย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR)
๙.๑ นายวิเลิศ เจติยานุวัตร
ประธานกรรมการ
๙.๒ นางลัดดา ตั้งจินตนา
กรรมการ
๙.๓ นางสาวสุทธิดา กรุงไกรวงศ์
กรรมการ
๙.๔ นางสาวจุฑาสิริ โรหิตรัตนะ
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑๐.๑ รายละเอียดหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้ างที่ปรึกษา ปรากฏตามหนังสือสํานักเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
๑๐.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0907/12725 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556
๑๐.๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0903/ว 99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
๑๐.๔ คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการ
คํานวณราคากลางของสํานักงาน ป.ป.ช.

