ข้อกำหนดของงำน (Term of Reference)
กำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อดำเนินกำรพัฒนำสถำนประกอบกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมแปรรูปกำรเกษตรในภูมิภำค OPOAI 4.0
ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. 2561
1. หลักกำรและเหตุผล
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ เป็นภาคที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเป็นส่วนสาคัญของการสร้างมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความ
ได้เปรียบของประเทศไทยจากการมีวัตถุดิบอุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงการผลิตระหว่างภาคการเกษตร
และภาคอุตสาหกรรม ต้นทุนการผลิตจึงต่ากว่าหลายประเทศ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ได้มากกว่า
หลายประเทศที่ ต้ อ งน าวั ต ถุ ดิ บ ไปแปรรู ป ทั้ ง ให้ เ กิ ด การจ้ า งงาน สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ เกษตรกร/ราษฎร
จากความสาคัญดังกล่าวจึงมีความจาเป็นยิ่งที่ต้องเร่งเพิ่ม/พัฒนาความได้เปรียบ เพิ่มความสามารถให้กับห่วงโซ่
(Value Chain) อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ให้สามารถผลิตและจาหน่ายสินค้าได้มากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
เป็ น การสร้ า งความมั่ ง คงให้ กั บ อุ ต สาหกรรมการเกษตรของประเทศ กระทรวงอุ ต สาหกรรม โดยส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึง ได้จัดทาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ซึ่งมีแผนงานพัฒนาสถานประกอบการ
รวมทั้งหมด 7 แผนงาน ได้แก่
แผนงานที่ 1 การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์
แผนงานที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
แผนงานที่ 3 การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน
แผนงานที่ 4 การลดต้นทุนพลังงาน
แผนงานที่ 5 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล
แผนงานที่ 6 กลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด
แผนงานที่ 7 การบริหารจัดการด้านการเงิน
โดยมอบหมายให้สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหน่วยดาเนินการพัฒนาสถาน
ประกอบการในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรในภูมิภาค ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เข้าร่วมโครงการจานวน 1 โรงงาน 1 แผนงานภายใต้แผนงานที่
กาหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น 1 แผนงาน คือ แผนงานที่ 5 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
2.1 เพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของสถานประกอบการอุ ต สาหกรรมแปรรูป
การเกษตรในภูมิภาค ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เข้าร่วมโครงการจานวน 1 โรงงาน 1 แผนงานภายใต้แผนงานที่
กาหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น 1 แผนงาน คือ แผนงานที่ 5 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล
2.2 เพื่อพัฒนาขีด ความสามารถทางการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมด้วยการประยุกต์ เทคโนโลยี
นวั ตกรรม สนั บ สนุ น การทางานในสถานประกอบการ เพื่อพัฒ นากระบวนการผลิต กระบวนการจัดการสถาน
ประกอบการ
2.3 สร้า งต้น แบบที ่ด ีเ พื ่อ ใช้เ ป็น ต้น แบบความคิด ให้ก ับ ผู ้ป ระกอบการ และ สนับ สนุน การ
ดาเนินการด้วยข้อมูล
3. กลุ่มเป้ำหมำย
สถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงงานน้ามัน งาตรากล้ว ยไม้ ผลิต น้ามัน งา เลขที่ 12/4 ถนนมรรคสัน ติ ตาบลจองคา
อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

4. ขอบเขตกำรดำเนินงำนของที่ปรึกษำ/ผู้เชี่ยวชำญ
การพัฒนาสถานประกอบการในปี 2561 มีขอบข่ายการดาเนินงานดังนี้
4.1 แผนงานสาหรับเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แผนงานที่ 5 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล
ส่วนที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพด้วย IT
ด้านที่ 5 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล
4.2 กรณีที่ปรึกษาพัฒนาแผนงานข้อ 4.1 แผนงานที่ 5 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบ
มาตรฐานสากล ที่ปรึกษาต้องพัฒนาระบบประสิทธิภาพด้วย IT ด้านการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบ
มาตรฐานสากล (พัฒนาทั้ง 2 ส่วน) เช่น
“ผู้ว่าจ้าง ว่าจ้างที่ปรึกษาให้เข้าพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ โรงงานน้ามันงาตรากล้วยไม้ ด้าน
การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล ดังนั้น ที่ปรึกษาต้องมีหน้าที่
 ให้คาปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/ลดต้นทุนการผลิตแผนงาน การบริหารจัดการด้านการ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล (ตามตารางที่ 1)
 พัฒนาประสิทธิภาพ/พัฒนาระบบงาน ด้วย IT ด้านการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบ
มาตรฐานสากล (ตามตารางที่ 2)
4.3 ตัวชี้ความสาเร็จ
4.3.1 แผนงานตามข้อ 1.1 ให้ใช้ค่าตารางที่ 1
4.3.2 การพัฒนาประสิทธิภาพด้วย IT ตามข้อ 1.2 ให้ใช้ค่าตัวชี้วัดตามท้ายตารางที่ 2
4.4 การให้คาปรึกษาแนะนา
4.4.1 ที่ปรึกษาต้องรับฟังการชี้แจงและทาความเข้าใจในรายละเอียดวิธีการดาเนินการ ตัวชี้วัด
ของแผนงานการพัฒ นา และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจของสถานประกอบการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ร่วมกับสถานประกอบการและผู้แทนสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ก่อนดาเนินงานการ
พัฒนาสถานประกอบการ
4.4.2 ที่ปรึกษา ต้องเข้าทาการวินิจฉัย ศึกษาสภาพเบื้องต้น สารวจ วิเคราะห์ ปัญหา (Problem
Definition And Problem Analysis) กระบวนการทางธุรกิจของสถานประกอบการ และจัดทาข้อมูล เบื้ อ งต้น
สรุปผลการตรวจวินิจฉัยธุรกิจ พร้อมทั้ง ปัญหาของสถานประกอบการ
4.4.3 ที่ปรึกษา ต้องจัดลาดับความสาคัญของปัญหา และจัดทาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ/ลดต้นทุน ของแผนงานหลัก พร้อมทั้ง จัดทาแนวทางการพัฒนาระบบงานด้วยการนาเทคโนโลยี (IT)
หรือนวัตกรรม มาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือแก้ไขปัญหาของแผนงานหลัก
4.4.4 ที่ ป รึ ก ษา ต้ อ งท าการตกลงเป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด ร่ ว มกั น ระหว่ า งที่ ป รึ ก ษากั บ สถาน
ประกอบการในการเข้าสถานประกอบการครั้งแรก
4.4.5 ที่ปรึกษา ต้องจัดทากรอบแนวคิด และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตลอดระยะเวลา
การให้ คาปรึ กษาแนะน า ให้ แก่สถานประกอบการ ส านักงานอุตสาหกรรมจั งหวั ด และส านักงานปลั ด กระทรวง
อุตสาหกรรม ก่อนดาเนินการพัฒนา
4.4.6 ที่ปรึกษา ต้องจัดปฐมนิเทศผู้บริห าร พนักงานของสถานประกอบการก่อนให้ บริ การ
ปรึกษาแนะนา
4.4.7 ที่ปรึกษา ต้องให้คาปรึกษาแนะนาสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ตามแผนงาน
การพัฒนาสถานประกอบการในสัญญาจ้าง
4.4.8 ที่ปรึกษา ต้องพัฒนา Application หรือ Software ขึ้นใหม่เพื่อใช้ในกิจกรรม/กระบวนงาน
ของสถานประกอบการนั้น
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4.4.9 ที่ปรึกษา ต้องทาการทดสอบระบบ (Test System) ในสถานประกอบการ จนกว่าผู้ประกอบการจะ
สามารถใช้งานได้จริงกับกิจกรรม/กระบวนงานเป้าหมาย
4.4.10 ที่ปรึกษา ต้องจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ/พนักงาน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ จนกว่าจะ
สามารถใช้งานได้จริงกับกิจกรรม/กระบวนงานเป้าหมาย
4.4.11 ที่ปรึกษา ต้องจัดทาคู่มือการใช้งานระบบงานการนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมาใช้ใน
กระบวนการทางธุรกิจ ในลักษณะสื่อการสอน ในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ มอบให้สถานประกอบการ
1 ชุด สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 1 ชุด และสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1 ชุด
4.4.12 ที่ปรึกษา จะต้องลงปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยมีชั่วโมงการทางานทั้งหมดอย่าง
น้อย 10 - 15 Man-Day โดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของสถานประกอบการ
4.4.13 ที่ ป รึ ก ษาจะต้ อ งแจ้ ง การเข้ า ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าสถานประกอบการต่ อ ส านั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดและสถานประกอบการ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ เพื่อสามารถประสานและติดตามการ
ให้คาปรึกษาแนะนาแก่สถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4.14 ที่ปรึกษาต้องจัดทาแผนธุรกิจในอนาคต ให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทุก
ราย (เป็ น แผนที่ น อกเหนื อ จากแผนงานทั้ ง 7 แผนงานข้ า งต้ น ) ภายหลั ง จากการด าเนิ น การพั ฒ นาสถาน
ประกอบการตามแผนงานแล้วเสร็จ
4.4.15 ที่ปรึกษาต้องทาการประเมินสถานประกอบการทุกรายที่ให้คาปรึกษา ภายหลังจากการ
ดาเนิ น การพัฒ นาสถานประกอบการแล้วเสร็จ และต้องดาเนินการภายในเวลาที่กาหนดตามที่หน่ วยงานส่วนกลาง
(สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) กาหนด
ทั้งนี้ การดาเนินการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถำนประกอบกำรตำมแผนงำนหลัก
ต้องผ่ำนเกณฑ์ตำมตัวชี้วัดของแต่ละแผนงำนที่แนบท้ำยข้อกำหนดของงำนฉบับนี้โดยเคร่งครัด โดยมีกิจกรรมหลัก
และตัวชี้วัดผลสาเร็จของแต่ละแผนงาน ตามตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้
ตำรำงที่ 1 กิจกรรมหลักและตัวชี้วัดผลสาเร็จของแต่ละแผนงาน
แผนงำน
กิจกรรมกำรพัฒนำ
5. กำรยกระดั บ - วิเคราะห์องค์กรนาเสนอ
ม ำ ต ร ฐ ำ น ระบบมาตรฐานที่เหมาะสม
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ / ต่อองค์กร
ระบบมำตรฐำน - อบรมให้ความรู้ขอ้ กาหนด
สำกล
มาตรฐานสากลที่นาเสนอ
- ให้คาปรึกษาแนะนาร่วม
จัดทาระบบคุณภาพตาม
ข้อกาหนดมาตรฐานและ
ความจาเป็นต่อการใช้งาน
- ตรวจสอบระบบเอกสาร
และติ ด ตามให้ มี ก าร
ประยุกต์ใช้
- อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ตรวจประเมิ น และท า
การตรวจประเมิ น ก่ อ น

ตัวชี้วัด
วิธีกำรวัด
- สถานประกอบการได้รับการ - ความถูกต้อง เหมาะสม ของ
เตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอรับ เ นื้ อ ห า เ อ ก ส า ร ร ะ บ บ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ คุ ณ ภ า พ ก ร ะ บ ว น ก า ร
หรือรับรองระบบมาตรฐาน ถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบ
อย่างน้อย 1 ระบบ หรือ ได้รับ มี ก า ร ท ว น ส อ บ ก า ร
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบโดยการ
หรือระบบมาตรฐาน อย่างน้อย ตรวจประเมิ น ภายในผ่ า น
1 ระบบ
การรับรองจากหน่วยรับรอง
- จัดส่งเอกสารระบบคุณภาพ (Certified Body)
(Procedure) ให้ กั บหน่ วยงาน
ส่ ว นกลางของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
พิจารณาให้มีการตรวจประเมิน
ระบบเอกสาร (Desk Audit) ที่จัดทา
ให้ กั บสถานประกอบการ
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แผนงำน

กิจกรรมกำรพัฒนำ
ยื่ น ขอให้ มี ก ารรั บ รอง
(Pre-Assessment)
- ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า
ปรั บปรุ งแก้ไขข้อบกพร่อง
จากการตรวจประเมิ น
โดยหน่วยรับรอง
- จั ด ท าสื่ อ สมุ ด ภาพและ
ซี ดี เ ปรี ย บเที ย บสถาน
ประกอบการตั้ ง แต่ เ ริ่ ม
ระหว่ า งและหลั ง การ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด
หลั ง จากมี ก ารตรวจรั บ
งวด 2 ไปแล้ว ไม่เกิน 60 วัน

วิธีกำรวัด

สาหรับ การพัฒนาระบบงานด้วยการนาเทคโนโลยี (IT) หรือนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการทาง
ธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือแก้ไขปัญหาของแผนงาน การดาเนินการจะต้องผ่ำนเกณฑ์ตำมตัวชี้วัดของแนว
ทำงกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำระบบงำนฯ ที่แนบท้ำยข้อกำหนดของงำนฉบับนี้โดยเคร่งครัด ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนาตามกระบวนงานและการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตำรำงที่ 2 ตารางการพัฒนาประสิทธิภาพ/พัฒนาระบบงาน ด้วย IT
กำรเพิ่ม
ลำดับ
ประสิทธิภำพ
กระบวนงำน
ที่
ด้วย IT ด้ำน
5. ยกระดับมำตรฐำน การจัดการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์/ระบบ
มำตรฐำนสำกล

ระบบงำนที่สำมำรถพัฒนำได้ด้ำน IT
1. ระบบการจั ด ท ามาตรฐานของ
มาตรฐานนั้น ๆ (โดยอ้างอิงข้อกาหนด
ตามมาตรฐานนั้น ๆ)
2. ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ ของการนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ คือ มีการ
พัฒนาระบบงานโดยใช้ IT ในสถานประกอบการ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระบบ โดยวัดจาก
 ระบบงำน IT ที่ใช้ในสถำนประกอบกำร มีผลสัมฤทธิ์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 จำกฐำนก่อนเริ่ม
ปรับปรุงกิจกรรม/กระบวนงาน
 ผู้ประกอบกำร/ผู้ใช้ระบบงำน มีควำมพึงพอใจในกำรพัฒนำระบบงำน
โดยใช้ IT อย่ำงน้อย 80%
4.5 การสรุปผลการดาเนินโครงการ
4.5.1 ที่ปรึ กษา จะต้องสรุปผลการด าเนินโครงการ เพื่อรายงานผลการด าเนินงานเที ย บกั บ
แผนงานหลัก และเป้าหมายที่กาหนด รวมถึงนาเสนอแนวทาง หรือ แผนงานที่ควรจะดาเนินการต่อด้วยตนเองใน
อนาคต ทั้ง 2 ส่วน ให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทุกราย
4.5.2 ที่ปรึกษา จะต้องจัดทาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เพื่อเผยแพร่ การปรับปรุ ง
พัฒนาสถานประกอบการในแต่ละแผนงาน ให้แก่สถานประกอบการทั่วไปใช้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติ
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4.5.3 ที่ปรึกษา จะต้องดาเนินการรวบรวมและจัดทาสมุดภาพสถานประกอบการและซีดี ตั้งแต่
ก่อนดาเนินการ ระหว่างดาเนินการ และหลังดาเนินการ เป็นระยะ ๆ
4.6 การส่งรายงาน
4.6.1 ที ่ป รึก ษา จะต้อ งส่ง รายงานการปฏิบ ัต ิง านให้ค าปรึก ษาแนะน าแก่ส ถาน
ประกอบการทุกครั้งที่ไปให้บริการปรึกษาแนะนา จานวน 1 ชุด และที่ปรึกษาเก็บสาเนาไว้ 1 ชุด
4.6.2 ที่ ปรึ กษา จะต้ องส่ งรายงานผลการให้ ค าปรึ กษาแนะน าแก่ ส ถานประกอบการและ
คณะกรรมการกากับการดาเนินงานของที่ปรึกษาฯ ในแต่ละเดือน โดยมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้
 วันเวลาที่เข้าดาเนินการ
 รายชื่อผู้ให้คาปรึกษา
 เจ้าหน้าที่ประสานงานของสถานประกอบการ
 รายละเอียดการให้คาปรึกษาแนะนา
 การติดตามความคืบหน้าและงานที่มอบหมาย
 ปัญหา อุปสรรคที่พบ
4.6.3 ในการส่งมอบงานในแต่ละงวดงาน ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ที่ให้บริการปรึกษาแนะนา
จะต้องนาเสนอผลการดาเนินงานด้วยตนเอง และหน่วยงานที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประชุม โดยไม่มี
เงื่อนไข
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องส่งทีมบุคลากรที่ให้บริการปรึกษาแนะนาในจังหวัดแต่ละแผนงานเข้าร่วม
การประชุมหรื อ สั มมนาที่เกี่ย วข้องกับ การดาเนินงานโครงการทุก ครั้ง ที่ส่ ว นกลาง (ส านักงานปลั ดกระทรวง
อุตสาหกรรม) หรือผู้ว่าจ้าง (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด) กาหนดให้เข้าร่วมฯ โดยไม่มีเงื่อนไข
5. เงื่อนไขกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ
5.1 ผู้ ว่าจ้ าง ต้ องการให้ ที่ป รึ กษาดาเนินการอย่างมีจรรยาบรรณสู งสุดในช่วงเวลาการคัดเลือกที่
ปรึกษาและการดาเนินภารกิจตามสัญญาว่าจ้าง ตามนโยบายดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของที่
ปรึกษา หากพบว่าที่ปรึกษามีการกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 “การกระทาที่ไม่สุจริต” ได้แก่ การเสนอ การให้ การรับ หรือเรียกร้องสิ่งมีค่า เพื่อชักจูง
โน้มน้าวการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการคัดเลือก หรือในการดาเนินการตามสัญญาว่าจ้าง
 “การฉ้อฉล” ได้แก่ การให้ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่มีเจตนาชักจูงให้เกิดความเข้าใจผิดที่มี
การโน้มน้าวต่อกระบวนการคัดเลือกหรือการดาเนินการในสัญญาว่าจ้าง อันทาให้เกิดความเสียหายต่อการฉ้อฉลยัง
รวมถึงการกระทาอันเป็นการสมรู้ร่วมคิดในบรรดาที่ปรึกษาทั้งหลายก่อน หรือหลังการยื่นข้อเสนอ เพื่อการตั้งราคา
ในระดับที่ไม่เหมาะอันจะทาให้ผู้ว่าจ้างสูญเสียประโยชน์อันพึงได้จากการแข่งขันกันอย่างเสรี และเปิดเผย
5.2 ผู ้ว ่า จ้า ง สงวนสิท ธิ์ที่จ ะบอกเลิก สัญ ญาว่า จ้า งได้ใ นกรณีที่ที ่ป รึก ษาไม่ดาเนิน การตาม
สั ญญาที่กาหนด
5.3 หากที่ปรึกษาฯ ไม่เข้าปฏิบัติงานติดต่อกันนานตั้งแต่ 1 เดือน หรือ 4 สัปดาห์ โดยไม่มีเหตุผลอันควร
หรือไม่แจ้งให้สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบเหตุผล ถือว่าเป็นการจงใจละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ว่าจ้างจะแจ้ง
ยกเลิกการเป็นที่ปรึกษา และมีสิทธิ์ส่งทีมที่ปรึกษาอื่นเข้าไปปฏิบัติงานแทน
5.4 ที่ปรึกษาที่ให้คาปรึกษาแนะนาแก่สถานประกอบการในแต่ละแผนงาน จะรับงานในช่วงเวลา
เดียวกันได้ไม่เกิน 2 แผนงาน
5.5 ที่ปรึกษาที่ให้คาปรึกษาแนะนาแก่สถานประกอบการในแผนงานที่ผลการดาเนินงานยังไม่สามารถ
วัดผลได้ในระยะเวลาการดาเนิ น โครงการหรื อ ไม่ส ามารถด าเนิน การตามแนวทางการพั ฒ นาและยกร ะดั บ ได้
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เนื่องจาก ในช่วงระยะเวลาดาเนินโครงการสถานประกอบการไม่มีวัตถุดิบในการดาเนินงาน ต้องให้คาปรึกษาฯ
และติดตามผลการดาเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเวลา 3 เดือน
5.6 ที่ป รึ กษาฯ ต้องจั ดให้ มีก ารตรวจติ ดตามผลการพั ฒ นาและยกระดับ สถานประกอบการ ต่อ
อุตสาหกรรมจังหวัด คณะกรรมการกากับการจ้าง รวมทั้ง ผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมายของสถานประกอบการที่เข้ าร่วม
โครงการ ณ สถานประกอบการที่ทาการพัฒนาและยกระดับ ทุกครั้งก่อนการส่งงานในแต่ละงวด
6. คุณสมบัติของที่ปรึกษำ
5.7 เป็นสถานศึกษา หรือสถาบันอิสระ หรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไว้กับกระทรวงการคลัง
5.8 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น
ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ถูกทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
5.9 ที่ ป รึ ก ษาที่ จ ะให้ บ ริ ก ารปรึ ก ษาแนะน า ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี และต้ อ งเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ
และพัฒนางาน การลดต้นทุนพลั งงาน การยกระดับมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล กลยุทธ์ขับเคลื่ อน
การตลาด การบริหารจัดการด้านการเงิน โดยมีผลงานและประสบการณ์การทาโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการวิชาการไม่น้อยกว่า 5 ปี
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาที่จะให้บริการปรึกษาแนะนาด้านการพัฒนาระบบงานในกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรม จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี และต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมี ต้องมี
ประสบการณ์ด้าน IT ในเรื่องการให้คาปรึกษา วิเคราะห์ระบบ วางระบบ พัฒนาระบบ ซึ่งมีผลงานสามารถอ้างอิงได้
เป็นที่ยอมรับ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
5.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจ ริต แห่ง ชาติ เรื ่อ ง หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารจัด ทาและแสดงบัญ ชีร ายการรับ จ่า ยของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ดังนี้
5.10.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
5.10.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับ หน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5.10.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
6. ระยะเวลำดำเนินโครงกำร
ภายใน 240 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
7. วิธีกำรจัดจ้ำง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
8. ระยะเวลำส่งมอบงำน
8.1 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) ภายใน 80 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา จานวน
เท่ากับคณะกรรมการกากับการจ้างฯ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย
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8.1.1 สรุปรายงานการรับฟังการชี้แจงและทาความเข้าใจในรายละเอียดวิธีการดาเนินการ
และตัวชี้วัดของแต่ล ะแผนงาน ร่วมกับสถานประกอบการและผู้ แทนส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ก่อนเลื อก
แผนงานพัฒนาสถานประกอบการ
8.1.2 รายงานการวินิจฉัย และการศึกษาวิเคราะห์สภาพเบื้องต้น พร้อมทั้ง ข้อมูลเบื้องต้น
ของสถานประกอบการ และเอกสารการตกลงเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างที่ปรึกษากับสถานประกอบการ
ก่อนดาเนินการพัฒนา
8.1.3 กรอบแนวคิ ด แนวทางการท างานการให้ ค าปรึ ก ษากั บ สถานประกอบการ และ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตลอดระยะเวลาการให้คาปรึกษาแนะนา
8.1.4 รายงานการปฐมนิเทศผู้บริหาร พนักงานของสถานประกอบการก่อนให้บริการปรึกษาแนะนา
8.1.5 รายงานการให้คาปรึกษาแนะนาสถานประกอบการ ตามกรอบ ตัวชี้วัด และแนวทาง
การให้คาปรึก ษาแนะน าในแต่ล ะแผนงาน ไม่น้อ ยกว่า 2 คน-วัน (Man-Day) และแบบรายงานการเข้า
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ทีล่ งรายชื่อภายหลังการให้คาปรึกษา ณ สถานประกอบการ
8.2 รายงานฉบับกลาง (Interim Report) ภายใน 160 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา จานวน
เท่ากับคณะกรรมการ-กากับการจ้างฯ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย
8.2.1 รายงานการให้คาปรึกษาแนะนาสถานประกอบการ ตามกรอบ ตัวชี้วัด และแนวทาง
การให้คาปรึกษาแนะนาในแต่ละแผนงาน ไม่น้อยกว่า 4 คน – วัน (Man-Day) และแบบรายงาน การเข้าปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการ ทีล่ งรายชื่อภายหลังการให้คาปรึกษา ณ สถานประกอบการ
8.3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ภายใน 240 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจานวน
เท่ากับคณะกรรมการกากับการจ้างฯ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย
8.3.1 รายงานการให้คาปรึกษาแนะนาสถานประกอบการ ตามกรอบ ตัวชี้วัด และแนวทาง
การให้คาปรึกษาแนะนาในแต่ละแผนงาน ไม่น้อยกว่า 4 คน – วัน (Man-Day) และแบบรายงานการเข้าปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการ ทีล่ งรายชื่อภายหลังการให้คาปรึกษา ณ สถานประกอบการ
8.3.2 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ เทียบกับแผนงานหลัก และเป้าหมายที่กาหนด
รวมถึงนาเสนอแนวทาง หรือแผนงานที่ควรจะดาเนินการต่อด้วยตนเองในอนาคต ให้กับสถานประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการทุกราย
8.3.3 คู่มือการใช้งานระบบงานการนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการทาง
ธุรกิจ
8.3.4 แนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อเผยแพร่การปรับปรุงพัฒนาสถานประกอบการ
ในแต่ละแผนงาน ให้แก่สถานประกอบการทั่วไปใช้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติ
8.3.5 สมุดภาพสถานประกอบการและซีดี ตั้งแต่ก่อนดาเนินการ ระหว่างดาเนินการ และ
หลั งดาเนิ น การ โดยจั ดทารายงาน พร้ อมทั้ง จัดทาแผนธุรกิจ ในอนาคตของสถานประกอบการ (เป็นแผนที่
นอกเหนือจากแผนงานทั้ง 7 แผนงานข้างต้น) จานวน 15 ชุด พร้อมแผ่นซีดี 10 ชุด (ในรูปแบบของ Pdf.file) มอบ
ให้ ส ถานประกอบการที่ เ ข้าร่ ว มโครงการรายละ 1 ชุด ส านักงานอุต สาหกรรมจั งหวัด 5 ชุด และส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1 ชุด
8.3.6 รายงานการประเมิ น สถานประกอบการทุ ก รายที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษา ภายหลั ง จากการ
ดาเนินการพัฒนาสถานประกอบการแล้วเสร็จ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการดีเด่น (Good
Practices) และภายในเวลาที่กาหนด
8.4 ที่ปรึกษาจะต้องสามารถนาเสนอผลการดาเนินงานในแต่ละงวดต่อผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับ
จากวันส่งมอบงานในแต่ละงวด
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9. กำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ
การเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา แบ่งเป็น 3 งวด
งวดที่ 1 กาหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 30 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายหลังที่ปรึกษาได้ส่งมอบงาน
งวดที่ 1 ที่มีผลงานครบถ้วนตามเงื่อนไขการส่งมอบงานตามข้อ 8.1 และมีการตรวจรับงานโดยคณะกรรมการ
กากับการดาเนินงานของที่ปรึกษาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 กาหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 40 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายหลังที่ปรึกษาได้ส่งมอบงาน
งวดที่ 2 ที่มีผลงานครบถ้วนตามเงื่อนไขการส่งมอบงานตามข้อ 8.2 และมีการตรวจรับงานโดยคณะกรรมการกากับ
การดาเนินงานของที่ปรึกษาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 กาหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 30 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายหลังที่ปรึกษาได้ส่งมอบงาน
งวดที่ 3 ที่มีผลงานครบถ้วนตามเงื่อนไขการส่งมอบงานตามข้อ 8.3 และมีการตรวจรับงานโดยคณะกรรมการกากับ
การดาเนินงานของที่ปรึกษาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้ร้อยละ ๕ เพื่อรวมไว้เป็นเงินประกันผลงาน
และจ่ายคืนโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่จ่ายเงินงวดสุดท้าย
10. ค่ำปรับ
ในกรณีที่ ที่ปรึกษาผิดสัญญาอันเนื่องมาจากไม่สามารถปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วงไปตามระยะเวลาที่
สิ้นสุดสัญญาที่กาหนดไว้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐1 ของราคาค่าจ้าง จนกว่า
ที่ปรึกษาจะปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามสัญญา
11. กำรจัดทำข้อเสนอค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมแปรรูป
กำรเกษตรในภูมิภำค
ผู้ ที่ส นใจเสนอราคา ให้ ส่ งข้อเสนอค่าใช้จ่ายในการพัฒ นาขีดความสามารถในการแข่งขัน ของ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสนอต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ โดยแยกเป็น 3 ซอง ประกอบด้วย
(1) ซองเอกสารหลักฐาน จานวน 1 ชุด
(2) ซองข้อเสนอด้านเทคนิค จานวน 5 ชุด
(3) ซองข้อเสนอด้านราคา จานวน 1 ชุด
ซึ่งการจัดทา ข้อเสนอโครงการต้องประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
11.1 ซองเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ
11.1.1 ซองข้อเสนอด้านเทคนิค
ที่ปรึกษาต้องจัดทาข้อเสนอทางด้านเทคนิคอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
สาระสาคัญต่าง ๆ ดังนี้
1) รายละเอียดแนวทางการดาเนินงานและจัดทาแผนปฏิบัติงานตามข้อกาหนด
ขอบเขตของงาน
2) กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานของแผนงานแต่ละขั้นตอนที่ต้องใช้ในการ
ดาเนินการ (Time Schedule) ในลักษณะเป็นตารางเวลากับงานให้มีความสัมพันธ์กันเป็นช่วงๆ ตามลาดับความสาคัญ
ของงานพร้อมคาอธิบายประกอบทุกงานตามหลักวิชาการ
3) กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานโดยจัดทารายละเอียดที่จะดาเนินการใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรของแต่ละคน เป็นจานวน คน-วัน (Man-Day)
4) Gantt Chat แสดงขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งานทั้ งหมดของกิ จกรรม จุ ดเริ่ มต้ น –
สิ้นสุด และระยะเวลาปฏิบัติงานของขั้นตอนต่างๆ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
5) ผังแสดงกรอบเวลาในการดาเนินงาน เช่น ผังการไหลของการดาเนินการ
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6) วิธีการวิเคราะห์ผล และตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
7) ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดาเนินการ
8) ความคาดหวั ง ของที่ ป รึ ก ษาต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบ หรื อ การมี ส่ ว นร่ ว ม
(Contribution) ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
9) ตัวชี้วัดผลงานของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
10) รายละเอี ย ดประวั ติ ข องที่ ป รึ ก ษา ผู้ เ ข้ า ร่ ว มให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าและ
คณะทางาน รายชื่อบุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบในโครงการ พร้อมประวัติการศึกษา และประสบการณ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
10) ชื่อและสถานที่ติดต่อ ของผู้รับผิดชอบจัดทาข้อเสนอกิจกรรม
11) รายชื่อผลงานของบริษัท/สถานประกอบการ ที่เคยเป็นที่ปรึกษา
12) ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจะเสนอข้อเสนอเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุ
ไว้ในข้อกาหนดขอบเขตของงานที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้างได้
11.1.2 ซองข้อเสนอด้านราคา
ที่ปรึกษาต้องยื่นข้อเสนอด้านราคา พร้อมเอกสารหลักฐานตามหนังสือเวียนของ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 111 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทาง
ปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
 แสดงงบประมาณในการด าเนิ น งานแยกเป็ น หมวดหมู่ เช่ น ค่ า ตอบแทน
บุคลากร ให้มีรายละเอียด จานวน คน-วัน (แยกค่าตอบแทนที่ปรึกษาแต่ละคน) ระบุ กลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป กลุ่มงาน
เชี่ยวชาญเฉพาะ
 ให้ระบุคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผลงานในการเป็นที่
ปรึกษา
 ให้ระบุจานวนบุคลากร ทั้งทีมโดยแยกตามชั่วโมงการทางานของที่ปรึกษาแต่ละคน
 ค่าใช้จ่ายตรงในการดาเนินกิจกรรมมีรายละเอียดตามสมควร
 ข้อเสนอการเบิกจ่ายเงินราคาที่เสนอ ต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดและรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
12. กำรยื่นข้อเสนอโครงกำร
ที่ปรึกษาที่ได้รับหนังสือเชิญชวน สามารถยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค โดยข้อเสนอทุกซองจะต้อง ปิดผนึกให้เรียบร้อย จ่าหน้า
ซองถึง ประธานคณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ เขียนชื่อโครงการที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน
13. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร
คณะกรรมการดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา จะพิจารณาจากข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองให้
ได้ราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดต่อสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14. กำหนดกำรยื่นข้อเสนอและเปิดซอง
14.1 กาหนดยื่นซองเอกสารหลักฐาน ข้อเสนอด้านราคาและข้อเสนอด้านเทคนิคตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ 15 ธันวำคม 2560 ณ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ในวันและเวลาราชการ)
14.2 กาหนดเปิดซองและพิจารณาข้อเสนอด้านราคา ในวันที่ 18 ธันวำคม 2560
ณ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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15 ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กลุ่มนโยบายและแผนงาน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16 สถำนที่ติดต่อ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่อยู่ 124/2 ถนนขุนลุมประพาส ตาบลจองคา อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-2089 โทรสาร 0-5361-1903
17 ข้อสงวนสิทธิ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกที่ปรึกษา โดยพิจารณาตาม
ข้ อ เสนอด้ า นราคา และความเหมาะสมกั บ ลั ก ษณะของงาน ตามที่ เ ห็ น สมควรและขอสงวนสิ ท ธิ อื่ น ๆ ตาม
รายละเอียด ดังนี้
1) ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ ของ
ราชการเป็นสาคัญและที่ปรึกษาจะต้องดาเนินการโดยไม่มีเงื่อนไข
2) เอกสาร/ข้อมูล/ผลงานต่าง ๆ ทางวิชาการที่รวบรวม ทั้งในรูปเอกสารและ CD-ROM เป็นลิขสิทธิ์
ของผู้ว่าจ้าง
3) สาหรับที่ปรึกษาพัฒนาสถานประกอบการที่ล งนามในสั ญญา พัฒนาสถานประกอบการใน
แผนงานที่ 5 การยกระดับ มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ /ระบบมาตรฐานสากล หากผู้ เชี่ยวชาญแผนงานพัฒ นาสถาน
ประกอบการจากส่วนกลางตรวจสอบเอกสารระบบคุณภาพ (Procedure) แล้วพบว่าไม่ได้ประสิทธิภาพ ขอสงวน
สิทธิในการพิจารณาไม่เบิกจ่ายค่าจ้างหรือเบิกจ่ายไม่เต็มจานวนในงวดงานที่ 3
ทั้งนี้ให้ยึดถือเอกสำรประกอบในแต่ละแผนงำนเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำ
…………………………………………………..
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