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ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา
(Terms of Reference)
การสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับรัฐวิสาหกิจ
(การปรับปรุงการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ)
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐวิสาหกิจหลายแห่งมีบทบาทและหน้าที่สาคัญในการจัดให้มีบริการสาธารณะหรือบริการ
ขั้นพื้นฐานที่มีความจาเป็นต่อประชาชนควบคู่กับการให้บริการของภาคเอกชนเพื่อจัดให้มีบริการสาหรับประชาชน
ที่เพีย งพอ ทั่วถึง และมีมาตรฐาน อย่ างไรก็ตาม รัฐ วิส าหกิจมีข้อจากัด ในด้านการกาหนดราคาค่าให้ บริการ
เนื่องจากถูกนโยบายของภาครัฐกาหนดราคาค่าให้บริการต่ากว่าต้นทุนที่แท้จริง ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจบางแห่ ง
ประสบภาวะขาดทุนจากการดาเนิน การตามนโยบายของภาครัฐดังกล่าว หากปล่อยให้รัฐวิสาหกิจต้องรับภาระ
ทางการเงิน จากนโยบายของภาครัฐ ข้างต้น อย่างต่อเนื่องและยาวนานแล้ว ย่อมส่งผลร้ายแรงต่อสภาพคล่อง
ทางการเงิน ฐานะการเงิน และคุณภาพการให้ บริการในระยะยาว ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่รัฐ บาล
ต้องช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ จากดาเนินการตามนโยบายของภาครัฐเพื่อให้สามารถให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ภาครัฐ จึงได้จัดทาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
ของรั ฐวิ สาหกิ จ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ระเบี ยบเงิ นอุดหนุ นฯ) โดยมี วัต ถุ ประสงค์ เพื่ อให้ ก ารอุ ดหนุน บริ การสาธารณะ
ของรัฐวิสาหกิจ มีรูปแบบและกระบวนการให้เงินอุดหนุน ที่ชัดเจน มีการดาเนินการที่โ ปร่งใส สามารถติดตาม
และตรวจสอบได้ รวมถึ งมี ร ะบบบั ญ ชี ซึ่ง แยกรายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ ายของการให้ บ ริ การสาธารณะ และบริก าร
เชิงพาณิชย์ทชี่ ัดเจนเพื่อให้ภาครัฐมีเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานเชิงสังคม
ของรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน ทั้งนี้ ระเบียบเงินอุดหนุนฯ ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการเงินอุดหนุน
บริการสาธารณะ ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณารายละเอียดข้อเสนอการขอรับการอุดหนุนทางการเงิน กาหนดวงเงิน
อุด หนุ น และติด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ นงานของรัฐ วิส าหกิ จที่ ใ ห้ บ ริก ารสาธารณะและได้รั บเงิ นอุ ดหนุ น
จากรัฐบาล โดยมีสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการชุดดังกล่าว
คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อสังเกตถึงรูปแบบ
การให้ เ งิน อุดหนุ น ตามระเบี ยบเงินอุดหนุนฯ ว่ าอาจไม่เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ ในปัจจุบัน รวมถึ ง
ไม่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากการให้
การอุดหนุนบริการสาธารณะตามระเบียบเงินอุดหนุนฯ เป็นการชดเชยเฉพาะผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ
โดยไม่รวมกาไรที่รัฐวิสาหกิจสมควรได้รับ ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจขาดแรงจูงใจในการพัฒนาบริการ ประกอบกับข้อจากัด
ต่างๆ ที่ทาให้รัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณะหลายแห่งไม่สามารถขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามระเบียบ
เงินอุดหนุนฯ ได้ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงระเบียบเงินอุดหนุนฯ เพื่อให้หน่วยงาน
ที่ให้บริการสาธารณะสามารถได้รับการอุดหนุนบริการสาธารณะอย่างเหมาะสม และสามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
การให้บริการสาธารณะด้วย
/สคร. ...

-2สคร. ในฐานะหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะจึงมีความประสงค์ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุน
สคร. ดังนี้
๑. การดาเนินการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะแก่รัฐวิสาหกิจ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ตามระเบียบเงินอุดหนุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการวิเคราะห์คาขอรับการอุดหนุน การจัดทาบันทึก
ข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ การติดตามผลการดาเนินการให้บริการเชิงสังคมและคาแนะนาในการปรับปรุง
ระบบการอุ ด หนุ น บริ ก ารสาธารณะของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ตลอดจนด าเนิ น การอื่ น ๆ
ที่เกี่ย วข้อ งตามที่ สคร. มอบหมาย รวมถึงมี การปรับ ปรุงการให้ เงินอุด หนุนบริก ารสาธารณะ เพื่อ ให้ การให้
เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ การกากับการดาเนินงาน และการรายงานผลการให้บริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ
และสะท้อนถึงการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจมากยิ่งขึ้น
๒. ทบทวนและปรับปรุงระเบียบเงินอุดหนุนฯ ให้เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยครอบคลุมถึงการศึกษารูปแบบการให้เงินอุดหนุนบริการสาธาณะต่างๆ และกฎหมายที่ข้อง วิเคราะห์รูปแบบ
การให้เงินอุดหนุนแต่ละรูปแบบ พร้อมข้อเสนอแนะรูปแบบของเงินอุดหนุนที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมถึง
การยกร่างระเบียบเงินอุดหนุนฯ ฉบับใหม่
๒. วัตถุประสงค์ของการจ้างที่ปรึกษา
๒.๑ เพื่ อ ว่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษาที่ มี ค วามรู้ ประสบการณ์ เกี่ ย วกั บ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในประเทศไทย
โดยที่ ป รึ ก ษาต้อ งมีค วามช านาญเรื ่อ งระบบบัญ ชี และสามารถแยกต้น ทุน การด าเนิน งานเชิง พาณิ ช ย์
และเชิงสังคมได้อย่างเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่เ ป็นที่รับรองโดยทั่ว ไป และสอดคล้องกับการดาเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ
๒.๒ เพื่อจ้างที่ปรึกษาในการสนับสนุนการดาเนินงานของ สคร. ให้ทางานในฐานะผู้กากับ
ดูแลการดาเนินงานของรัฐ วิสาหกิจ และในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
และฝ่ายเลขานุการคณะอนุ กรรมการที่คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะแต่งตั้งขึ้น
2.๓ เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ประสบการณ์ ด้านกฎหมายและการให้เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะในการปรับปรุงระเบียบเงินอุดหนุนฯ
๓. ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่ปรึกษา
๓.๑ สนั บสนุ น สคร. คณะกรรมการเงิ นอุดหนุ นบริการสาธารณะ และคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเงินอุดหนุนบริการสาธารณะในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ
๓.๑.๑ จั ด ท ารายงานการวิ เ คราะห์ ค าขอรั บ การอุ ด หนุ น ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ รายแห่ง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง
๑) ความถูกต้องเหมาะสมของการแยกบัญชีเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ การปันส่วน
ต้น ทุ น ตลอดจนสมมติ ฐ านต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง เสนอแนะประเด็น ที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ สมควรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ในการดาเนินการขอเงินอุดหนุนในครั้งต่อไป
/(๒) ความถูกต้อง ...

-3๒) ความถูกต้องเหมาะสมของข้อเสนอการขอรับการอุดหนุนที่รัฐวิสาหกิจเสนอ
พร้อ มเสนอแนะจ านวนเงิ น อุ ด หนุ น ที่ เ หมาะสม รวมถึ ง ประเด็ น ที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ สมควรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ในการดาเนินการขอเงินอุดหนุนในครั้งต่อไป
๓.๑.๒ จัดทาร่างบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(MOU) พร้อมเสนอแนะตัวชี้วัด (KPIs) ที่เหมาะสมในการติดตาม และประเมินผลการให้บริการสาธารณะสาหรับ
รัฐวิสาหกิจรายแห่ง
๓.๑.๓ จัดทารายงานติดตามและประเมินผลการให้บริการสาธารณะที่รัฐวิสาหกิจดาเนินการ
เปรียบเทียบกับบันทึกข้อตกลงดังนี้
๑) รายงานติดตามและประเมินผลการให้บริการสาธารณะประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒) รายงานติ ดตามและประเมิ นผลการให้ บริ การสาธารณะประจ างวดครึ่ งปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ เปรียบเทียบกับบันทึกข้อตกลงประจาปี ๒๕๖๒ ในส่วนของงวดครึ่งปีงบประมาณ
พร้ อมทั้ ง เสนอแนะวงเงิ น อุ ด หนุ นที่ ส มควรต้ องมี ก ารปรั บปรุ ง หรื อ แนวทาง
การดาเนินการอื่นกรณีรัฐวิสาหกิจไม่สามารถดาเนินการได้ตามบันทึกข้อตกลง
๓.๒ ศึกษารวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ
อุดหนุ น บริ การสาธารณะของรั ฐ วิส าหกิจในปีที่ผ่ านมา พร้อมวิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ระบบอุดหนุนบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
๓.๓ ให้คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของ สคร. และการดาเนินการ
ให้ เงิ นอุ ดหนุ นบริ การสาธารณะของรั ฐ วิสาหกิจ ทั้ งนี้ รวมถึงการดาเนินการตามภารกิจอื่นที่ ได้ รับมอบหมาย
จาก สคร. ตามความเหมาะสม
๓.๔ ปรับปรุงระเบียบเงินอุดหนุนฯ ซึ่งครอบคลุมถึง
3.๔.1 จั ดท ารายงานผลการศึ กษาและวิ เคราะห์ การให้ เงิ นอุ ดหนุ นบริ การสาธารณะ
โดยครอบคลุ ม ถึ ง รู ป แบบการให้ เ งิ น อุ ด หนุ น บริ ก ารสาธารณะแต่ ล ะรู ป แบบและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
พร้อมข้อเสนอแนะรูปแบบของการให้เงินอุดหนุนที่เหมาะสมกับประเทศไทย
3.๔.๒ จัดทาร่างระเบียบเงินอุดหนุนฯ
3.๔.3 จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับร่างเงินอุดหนุนฯ และรับความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงร่างระเบียบเงินอุดหนุนฯ
๓.๕ ดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ สคร. มอบหมาย (ถ้ามี)

/๔. ผลงานส่งมอบ...
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ที่ปรึกษาต้องจัดทารายงาน ประกอบด้วย
ผลงาน
กาหนดส่งมอบ
๔.๑ รายงานการวิเคราะห์คาขอรับการอุดหนุนของรัฐวิสาหกิจ
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายแห่ง
ได้รับข้อมูลจาก สคร.
๔.2 ร่างบันทึกข้อตกลงรายแห่งสาหรับรัฐวิสาหกิจที่ขอรับการอุดหนุน
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (MOU)
ได้รับข้อมูลจาก สคร.
๔.3 รายงานติดตามและประเมินผลการให้บริการสาธารณะที่รัฐวิสาหกิจ
ดาเนินการดังนี้
๔.3.๑ ประจาปี ๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับบันทึกข้อตกลงประจาปี
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
๒๕๖๑
ได้รับข้อมูลจาก สคร.
๔.3.๒ ประจางวดครึ่งปี ๒๕๖๒ เปรียบเทียบกับบันทึกข้อตกลง
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ประจาปี ๒๕๖๒
ได้รับข้อมูลจาก สคร.
๔.๓.๓ รายงานผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก
ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
การดาเนินการอุดหนุนบริการสาธารณะในปีที่ผ่านมา
พร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการอุดหนุนบริการ
สาธารณะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
๔.4 การปรับปรุงระเบียบเงินอุดหนุนฯ
๔.๔.๑ รายงานผลการศึกษาและการวิเคราะห์การให้เงินอุดหนุนบริการ ภายในวันที่ 3๑ มกราคม ๒๕๖๒
สาธารณะ โดยครอบคลุมถึงรูปแบบการให้เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะแต่ละรูปแบบและกฎหมายที่ข้อง พร้อมข้อเสนอแนะ
รูปแบบของเงินอุดหนุนที่เหมาะสมกับประเทศไทย
๔.๔.๒ ร่างระเบียบเงินอุดหนุนฯ
ภายในวันที่ 3๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๔.๔.๓ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ
ภายในวันที่ 3๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เงินอุดหนุนฯ พร้อมทั้งรับความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
มาปรับปรุงร่างระเบียบเงินอุดหนุน
ทั้งนี้ ให้ที่ป รึกษาจัดทาผลงานทุกชิ้นในรูปแบบของเอกสารผลงานจานวน ๕ ชุด และบันทึกข้อมูล ของผลงาน
ลงยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) จานวน ๑ ชุด พร้อมทั้ง จัดส่งให้ สคร. เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป
ทั้งนี้ งานที่ที่ปรึกษาได้จัดทาขึ้นให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สคร. ซึ่งที่ปรึกษาจะนาไปเผยแพร่มิได้
๕. ระยะเวลาการจ้างที่ปรึกษา
ตั้งแต่วันถัดจากวันทีล่ งนามในสัญญา – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

/๖. วิธีการ...
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ใช้ วิ ธีคัด เลื อ กและทาเป็ นสั ญ ญาจ้ าง โดย สคร. จะแต่ง ตั้งคณะกรรมการดาเนิน การจ้า ง
ที่ปรึกษาโครงการการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับรัฐวิสาหกิจ (การปรับปรุ งการให้เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะ) ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ดจ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. คุณสมบัติของที่ปรึกษา
สคร. มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความชานาญและความสามารถในด้านระบบ
บัญชีองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแยกและปันส่วนต้นทุนตามกิจกรรมดาเนินงาน ดังนั้น ที่ปรึกษาที่ยื่นข้อเสนอ
จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
๗.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๗.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๗.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๗.๔ ไม่เป็น นิติบุค คลซึ่งอยู่ร ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ ทาสัญญากับหน่ว ยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๗.๕ เป็นนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่จะจ้าง และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
๗.๖ เป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ น่ าเชื่ อถื อ มีค วามเข้ า ใจระบบบั ญชี ข องรั ฐ วิ ส าหกิจ ในประเทศไทย
และมีความชานาญเรื่องระบบบัญชีองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแยกและปันส่วนต้นทุนตามกิจกรรมดาเนินงาน
ตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมของแต่ละรัฐวิสาหกิจ
๗.๗ ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๗.๘ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบิกษา
๗.๙ ไม่ เป็ น ผู้ มีผ ลประโยชน์ร่ว มกั นกับที่ปรึ กษารายอื่นที่เข้า ยื่นข้อเสนอให้ แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๗.๑๐ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
๗.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนด
๗.๑๒ มีความพร้อมด้านบุคลากรของทีมงาน ทั้งในด้านจานวนบุคลากร ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ทางด้านบริหารจัดการ การเงิน และการบัญชีของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีสถานะการเงินที่มั่นคงและผลการดาเนินงานดี
๗.๑๓ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
/๗.๑๔ บุคคล...
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ด้ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ องลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ของกรมบัญชีกลาง
๗.๑๕ บุ คคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็น คู่สั ญญาต้องสามารถรับจ่ายเงินผ่ านบัญชีธนาคาร
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๗.๑๖ คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการจ้างกาหนด (ถ้ามี)
๘. การจัดทาข้อเสนอ
ที่ปรึกษาจะต้องจัดทาข้อเสนอ (Proposal) จานวน ๖ ชุด (ต้นฉบับจานวน ๑ ชุด ประทับตรา
“ต้นฉบับ” พร้อมให้ผู้มีอานาจลงนามกากับเอกสารทุกหน้า และสาเนาจานวน ๕ ชุด) บรรจุไว้ในซองหรือกล่อง
เดี ย วกั น แล้ ว ปิ ดผนึ กให้ เรี ย บร้ อย ระบุ ที่ ห น้ าซองหรื อกล่ องให้ ชั ดเจนว่ าเป็ นเอกสารส่ ว นใด และของบริ ษั ท
หรือนิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลใด ดังนี้
๘.๑ คุณสมบั ติของที่ ปรึกษา (จัดท าเป็น ภาษาไทย ยกเว้นศั พท์วิช าการหรือศัพท์ เทคนิ ค
ให้ใช้ภาษาอังกฤษได้) ประกอบด้วย เอกสารแสดงคุณสมบัติของที่ปรึกษาต้นฉบับจานวน ๑ ชุด ประทับตรา
“ต้นฉบับ” พร้อมกับให้ผู้มีอานาจลงนามกากับเอกสารทุกหน้า และฉบับสาเนาจานวน ๕ ชุด และจัดทาในรูปแบบ
ยู เอสบี แฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) จานวน ๑ ชุ ด โดยครอบคลุ ม ประวัติ และผลงานของบุคลากร ส าหรั บ
ดาเนินงานโครงการ พร้อมทั้งแผนการดาเนินงานโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัดให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล (รับรองไม่เกิน ๖ เดือน) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๒) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนั งสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล (รับรองไม่เกิน ๑ เดือน) หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการผู้มีอานาจ
ควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างน้อย ๑๐ รายแรก พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๓) หนังสือมอบอานาจของผู้ลงนามในข้อเสนอ
๔) งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองปีล่าสุด
๕) เอกสารอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการจ้างกาหนด (ถ้ามี)
๘.๒ ข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposal) (จัดทาเป็นภาษาไทย ยกเว้นศัพท์วิชาการ
หรื อ ศั พ ท์ เ ทคนิ ค ให้ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษได้ ) ประกอบด้ ว ย เอกสารข้ อ เสนอด้ า นเทคนิ ค ต้ น ฉบั บ จ านวน ๑ ชุ ด
ประทั บ ตรา “ต้ น ฉบั บ ” พร้ อ มกับ ให้ ผู้ มีอ านาจลงนามกากั บเอกสารทุ กหน้ า และฉบั บ ส าเนาจานวน ๕ ชุ ด
และจัดทาในรูปแบบยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) จานวน ๑ ชุด โดยครอบคลุมรายละเอียดอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
๑) ข้อเสนอ/แนวทางและวิธีการในการดาเนินงาน (Approach and Methodology)
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคุณภาพงานจะอยู่ในระดับมาตรฐานสูงสุด
๒) แผนในการดาเนินงานโครงการ (Work Plan)
๓) แผนภูมิแสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละตาแหน่ง (Working Schedule)
/๔) ข้อเสนอ...
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๕) ข้อเสนออื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการจ้างกาหนด (ถ้ามี)
๘.๓ ข้อเสนอด้านราคา (Price Proposal) รวมภาษีทุกชนิด (จัดทาเป็นภาษาไทย ยกเว้น
ศัพท์วิชาการหรือศัพท์เทคนิคให้ใช้ภาษาอังกฤษได้) ประกอบด้วย เอกสารข้อเสนอด้านราคาต้นฉบับ จานวน ๑ ชุด
ประทับ ตรา “ต้น ฉบั บ ” พร้ อมกับ ให้ ผู้ มีอานาจลงนามก ากับเอกสารทุกหน้า และฉบับ ส าเนา จานวน ๕ ชุ ด
และจัดทาในรูปแบบยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) จานวน ๑ ชุด โดยครอบคลุมรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
๘.๓.๑ จานวนคน - วัน และอัตราค่าจ้างบุคลากรทั้งหมดโดยแยกรายละเอียดแสดง
อั ต ราเงิ น เดื อ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งาน และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งที่ปรึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดทาหรือเตรียมเอกสาร
ข้อเสนอ (Proposal) และค่าใช้จ่ายการเตรียมการนาเสนอ (ถ้ามี)
๘.๓.๒ ยอดรวมข้อเสนอราคาค่าจ้างรวมภาษีจะต้องเป็นราคาเดียว
๙. การยื่นเอกสารข้อเสนอ
๙.๑ ที่ปรึกษาต้องนาส่งเอกสารข้อเสนอให้ครบถ้วนตามที่ สคร. ระบุไว้ พร้อมจัดทาข้อมูล
ตามข้ อ ๘ ของขอบเขตโดยละเอี ย ดของงานที่ จ ะจ้ า งที่ ป รึ ก ษา (Terms of Reference : TOR) โดยให้ แยก
ซองเอกสารคุณสมบัติของที่ปรึกษา ซองเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิคและซองเอกสารข้อเสนอด้านราคาออกจากกัน
ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารทั้งหมดพร้อมกัน ภายในวันที่ สคร. กาหนด (โดย สคร. จะแจ้งภายหลัง) โดยจัดส่งถึงประธาน
คณะกรรมการด าเนิ น การจ้ า งที่ ป รึ ก ษาโครงการการสร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ทางการเงิ น ให้ กั บ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
(การปรั บ ปรุ ง การให้ เงินอุ ดหนุ นบริ การสาธารณะ) ณ สคร. ชั้น ๒ อาคารธนาคารพัฒนาวิ สาหกิ จขนาดกลาง
และขนาดย่ อมแห่ งประเทศไทย (ส านั กงานใหญ่) เลขที่ ๓๑๐ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ ง เทพฯ ๑๐๔๐๐ หมายเลขโทรศั พ ท์ ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗ ต่ อ ๓๑๗๗ โทรสาร ๐-๒๒๗๙-๘๕๔๗
หากพ้นระยะเวลาตามที่ สคร. กาหนด สคร. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษารายนั้น
๙.๒ การยื ่น เอกสารไม่ถ ูก ต้อ งหรือ ไม่ค รบถ้ว นตามข้อ ก าหนด สคร. จะไม่ รับพิจารณา
ข้อเสนอของที่ปรึกษารายนั้น
สคร. จะจัด ให้มีก ารประชุม เพื่อ ชี้แ จงข้อ มูล และตอบข้อ ซัก ถามเพิ่ม เติม (โดย สคร.
จะแจ้ง ภายหลัง) ทั้งนี้ หากที่ปรึกษาไม่เข้ารับฟังการประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล ภายในวันและเวลาที่ สคร. กาหนด
จะถือว่าที่ปรึกษารายนั้นไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมใดๆ
๑๐. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
๑๐.๑ ประเมินข้อเสนอทางเทคนิคของที่ปรึกษาทุกราย โดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑) ประสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ า นบริ ห ารจั ด การ การเงิ น และการบั ญ ชี
ของรัฐวิสาหกิจทั้งในและต่างประเทศ
๒) ประสบการณ์และความสามารถของบุคลากร
๓) คุณภาพของแนวทาง วิธีการดาเนินงาน และผลการดาเนินงานที่คาดหวัง
๔) แผนการดาเนินงานและแนวทางที่สอดคล้องกับ TOR
/๑๐.๒ การคัดเลือก...

-8๑๐.๒ การคัดเลือกจะดาเนินการโดยจัดลาดับข้อเสนอทางเทคนิค กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกมี
ข้อเสนอทางเทคนิคที่ดีเป็นอันดับ ๑ ไม่สามารถตกลงกับคณะกรรมการตามกาหนดเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
คณะกรรมการจะยกเลิกการเจรจา และเชิญผู้ที่มีข้อเสนอทางด้านเทคนิคที่ดีลาดับ ถัดไป และคณะกรรมการมีสิทธิ
ในการยกเลิกการคัดเลือก การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๑๐.๓ ในระหว่า งกระบวนการคัด เลื อ ก คณะกรรมการอาจร้อ งขอเป็ น ลายลั ก ษณ์ อัก ษร
ให้ที่ปรึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยที่ปรึกษาจะต้องดาเนินการภายใน ๓ วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือร้องขอ
๑๐.๔ ผลการพิ จ ารณาตั ด สิ น ของ สคร. ถื อ เป็ น เด็ ด ขาด ทั้ ง นี้ สคร. ขอสงวนสิ ท ธิ์
ที่จ ะไม่ ชี้แจงเหตุผ ลใดๆ แก่ที่ป รึ ก ษาที่ ไม่ได้ รับการคัดเลื อก โดยที่ ปรึ กษาที่ ไม่ได้รั บการคัดเลื อ กจะฟ้ องร้อ ง
หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
๑๑. วิธีการจ่ายค่าจ้าง
ในการจ่ า ยค่า จ้ างจะมี ง วดการช าระเงิ น แบ่ งเป็ น ๔ งวด แต่ล ะงวดจะถึ งก าหนดช าระ
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญา และจะจ่ายชาระเงินแต่ละงวดก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานประจางวดถูกต้อง
ครบถ้วน รวมทั้งได้รับใบเรียกเก็บเงินจากที่ปรึกษาแล้ว ดังนี้
งวดที่ ๑ : เมื่อที่ปรึกษาส่งงานตามข้อ ๔.๑ (จานวนร้อยละ ๒๕ ของเงินค่าจ้าง)
งวดที่ ๒ : เมื่อที่ปรึกษาส่งงานตามข้อ ๔.๒ (จานวนร้อยละ ๒๐ ของเงินค่าจ้าง)
งวดที่ ๓ : เมื่อที่ปรึกษาส่งงานตามข้อ ๔.๓ (จานวนร้อยละ ๒๐ ของเงินค่าจ้าง)
งวดที่ ๔ : เมื่อที่ปรึกษาส่งงานตามข้อ ๔.๔ (จานวนร้อยละ ๓๕ ของเงินค่าจ้าง)
๑๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาข้อเสนอ
ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมดในการจั ด ท าหรื อ เตรี ย มเอกสารข้ อ เสนอ
และค่าใช้จ่ายการเตรียมการนาเสนอ (Presentation)
๑๓. ข้อสงวนสิทธิ์
๑๓.๑ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การว่ า จ้ า งจะต้ อ งลงนามในสั ญ ญาภายในระยะเวลาที่ แ จ้ ง ให้ ทราบ
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่ลงนามกับ สคร. สคร. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการว่าจ้าง
๑๓.๒ ข้อเสนอในการดาเนินโครงการของที่ปรึกษา ทั้งข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอ
ด้ านราคาจะต้ องมี ความสอดคล้ องและเป็ นไปตามข้ อก าหนดต่ างๆ ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๓.๓ การดาเนินโครงการของที่ปรึกษาถือเป็นความลับทางราชการ ห้ามมิให้มีการเผยแพร่
เอกสารที่ได้รับ รายละเอียด เนื้อหา หรือผลการศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น

