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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
๑. ชื่อโครงการ โครงการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๒. วงเงินนอกงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐
บาท
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 31 มีนาคม 2558
เป็นเงิน
๔๙๖,๒๔๙
บาท
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๔๑๔,๐๐๐ บาท
๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มงานวิชาชีพการเงิน
๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา
๔.๒.๑ เป็นนิติบุคคล หรือสถาบันการศึกษาหรือองค์กรวิชาชีพที่น่าเชื่อถือ มีความรู้
และประสบการณ์หรือความชานาญในด้านการตรวจสอบ
๔.๒.๒ ที่ปรึกษาต้องมีคณะทางานหรือบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญหรือประสบการณ์
และคุณสมบัติด้านการตรวจสอบตามสมควร ดังนี้
(๑) มีวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบ จากสมาคมหรือสถาบันวิชาชีพด้านการตรวจสอบซึ่งเป็น
ที่ยอมรับทั่วไปหรือจากหลักสูตรด้านการตรวจสอบที่กรมบัญชีกลางยอมรับ เช่น CIA
CFSA CISA CISM เป็นต้น
(๒) มีผลงานการให้บริการหรือสัญญารับจ้างการให้บริการตรวจสอบภายใน เช่น
สาเนาสัญญาการให้บริการและสาเนารายงานผลการให้บริการ เป็นต้น
๔.๒.๓ ที่ปรึกษาต้องมีสัญชาติไทยเป็นนิติบุคคลหรือสถาบันการศึกษาหรือองค์กรวิชาชีพ
ซึ่ ง ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งจดทะเบี ย นกั บ ศู น ย์ ข้ อ มู ล ที่ ป รึ ก ษาไทย กระทรวงการคลั ง
พร้อมแนบสาเนาหนังสือรับรองผ่านการจดทะเบียน
๔.๒.๔ หากที่ปรึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในการดาเนินการ บุคลากรใหม่ที่เข้ามา
ด าเนิ น การแทนจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ที ย บเท่ า กั บ บุ ค ลากรเดิ ม ที่ ได้ แ จ้ ง กั บ
กรมบัญชีกลางไว้และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นใดที่จะมีผลต่อการดาเนินงาน
ผู้รับจ้างจะต้องทาการแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับ
การอนุมัติจากกรมบัญชีกลางด้วย
๔.๓ จานวนที่ปรึกษา
๓ คน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์
๖๓,๔๔๙
บาท
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)
บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
๑๘,๘๐๐
บาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่าใช้จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ (TOR)
นายมารุต ปรียากร นักบัญชีชานาญการ
๙. ที่มาของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- หลั กเกณฑ์ ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา หนังสื อสานั ก เลขาธิการคณะรัฐ มนตรี ด่วนที่ สุ ด
ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
- สืบราคากระดาษจาก OFFICEMATE เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
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รายละเอียด
๑. ค่าตอบแทนบุคลากร
๑.๑ บุคลากรหลัก : กลุ่มงานวิชาชีพการเงิน
หัวหน้าโครงการ ผู้จัดการโครงการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ประสบการณ์ ๕ - ๑๐ ปี ๓๕,๐๐๐ x ๖ เดือน x ๑ คน
๑.๒ บุคลากรสนับสนุน
ผู้ช่วยนักวิจัย จานวน ๒ คน
ประสบการณ์ ๕ - ๑๐ ปี ๑๗,๐๐๐ x ๖ เดือน x ๒ คน
รวม

๒๑๐,๐๐๐

๒๐๔,๐๐๐ บาท
๔๑๔,๐๐๐ บาท

๒. ค่าวัสดุอุปกรณ์
๒.๑ ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสานักงาน
๒.๑.๑ กระดาษ ๔ กล่อง/เดือน (กล่องละ ๕ รีม รีมละ ๕๐๐ แผ่น)
๕๕๐ บาท/กล่อง x ๔ กล่อง x ๖ เดือน
๑๓,๒๐๐
๒.๑.๒ ค่า CD-R ๗๐๐ MB ๒๔๙ บาท/กล่อง x ๑ กล่อง
๒๔๙
๒.๒ ค่าจัดทารายงาน จานวน ๖๐ เล่ม
๕๐,๐๐๐
๒.๒.๑ รายงานเบื้องต้น เล่มละ ๒๐๐ บาท จานวน ๑๐ เล่ม
๒.๒.๒ รายงานฉบับกลาง เล่มละ ๘๐๐ บาท จานวน ๑๐ เล่ม
๒.๒.๓ ร่างรายงานฉบับสุดท้าย ราคาเล่มละ ๑,๐๐๐ บาท จานวน ๑๐ เล่ม
๒.๒.๔ รายงานฉบับสุดท้าย ราคาเล่มละ ๑,๐๐๐ บาท จานวน ๓๐ เล่ม
๒.๓ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
๒.๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
๒.๓.๒ ค่ารับรองการประชุม
รวม
รวมทั้งสิ้น (ค่าตอบแทน และค่าวัสดุอุปกรณ์)

บาท

๑๔,๐๐๐
๔,๘๐๐
๘๒,๒๔๙
๔๙๖,๒๔๙

บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

