

44444456789:;<=>?@A

(B0183101$317%300!310313#$"%B0!5310&0%3#C0D365&0%3$)$2E1$31&)*F
 ๒๓๓๑/๑๔๒๖
($๕51!,-.G
01213104651071"% !D$5$6115365300! 3"##3$0"%6$#0!85&'5#$531049
096$1"&'5#$51"%$(8($1$31&)*&0%61&+,-.-/3$##05100%#$"%43$1
1$31&)*
H
028B(21C3511012#0510EB11(23103B!D1#0510($I&F
1!#$J3,KK0L0K-,($,0303M1!,-.G8B(21C351012#0510!D$/5
153106$6115356300! 3"##3$0"%6$#0!85&'#5$3510496$1"&'#5$51"%($8($
1$31&)*&0%61&+,-.-/3$##05100%#$"%43$11$31&)*/(5#&0%!17
0.-3222*22#1EJ"3!914$#1N(F"%0113161(0.23-22*22#1EJ"O
3!9102#1N(F$
7%300!31090961P2(5CQ41%61%6012131046510716115356300! 3"##
3$0"%6$#0!85&'5#$5310496$1"&'#5$51"%($8($1$31&)*&0%61&+,-.-/3$#
#05100%$#"%4$311$31&)*P2(C5Q41%61%61!310"#$
0123104561071
0128929
011 0113909
61
6115356300! 3"## #015$35613$
0.23-22*22 0.23-22*22
3$0"%6$#0!85&'5#$5
310496$1"&'5#$51"%
$(8($1$31&)*
&0%61&+,-.-/3$##0510
0%#$"%4$311$31
&)*61(01
0(! 0.23-22*22
011"%011390961&R0110(!)11!B145!"%)119B1BB16%#2"%B1/86B129S$&(

P237TU3104561071310290$6%4651071$5P2/8$337T0U11

2345678459 7 747347628274 77 75664 45296488
435577 7762!"6 #8$6"74%&6'43(5$6"845"6#*)6+8234567845
9, 43-./0/176(!4 62!85768452435678459,4726'7!93476435585
3045/44,444'65&87257&5%44'859
87)54%&: 4 4475#+;: 56"126&84847(!254948674:
85415 74<(!#57425494'&)545*)
6548#)'=469
 457 74
6548244<"7'69>6548)282>9
7 747 74+4574



คู่ฉบับ

01234567489348 23113413473926613410123130123899
101234582341681444!748833113"396#12!910$#9341
%9!&4780$9#482#9'()'9!*647893480+012470,-./.0"391"4112!962%83948
674893480+1!'(2%4242
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
4444444444444445678:;9<=6>?@A6>BCD@EE7@6E@6=@?FGHD<IAJ<E7K@6ELED@MFNEO@PKLED@>?QR?4ST7UV9>A?<WMJXYKXZ>
<=6VE?F;P6UAT=6J>>K@KP@EE7MM@GFFVH@?<[5EGHDPT?MFE7JXAKL\KF?5@K6EJ]:MWPT?86=G^>L\KF?5KA6>GHD5Z?X9_Z?T`MA
<=6>?@A6>;BLQa;LEDP6=L;bcded;fVU@?F^[UFEKV6EEDTF?<[AGHD]>@?A6><6=>@?A6>;BLQa4gTRZNK9Jh]6DJP6DPA44>_>?
;
4;4;4;4;4;4;4;4P6UAT=6J>K>@KP@EE7MM@GFFVH@?<5[EGHDPT?MFE7JXAKL\KF5?@K6EJ]W:MP?T86=G^>L\FK5?KA6>GHD5Z?X9_ZT?
`MA<6=>?@A6>;BLQa;LEDP6=Lb;cded;fV@U?F^[UFEKV6EEDTF?<A[GHD]>@?A6><6=>?@A6>;BLQa4P6=>Z>;i;A6>4;^US[TU
EF?@6EB?TJHWM@;STUG@I4FEKj8?;H[@BKT;P=6@?T;kfVFUEK@6El4gTRJ<>ME6B6;JL>mJAK>8?_A<K_>4ienodnnann4F684kV>:ApG<>
V@V7W:>VU6EUMRF68qZU>l;EZ7Q6j9MW:>;BI6`><AI;BI6PT8DJFR9>;GHDB6IfXPUI6RM:>Wr;8_A?LZA
4
4
LED@6s;C;Z>?8:;944๖44444<AKV6B7;]asa;cdet
4
4
4
4
4
k>6A<6ZXX?ZEK>;gX5XK[5ED@H[l
4 ^[UXIZRJH`6N@K6E;<6RFEVK6E;L\FK5?AK6>G8>
JH`6N@K6E
4

01234567489348 23113413473926613410123130123899
101234582341681444!748833113"396#12!910$#9341
%9!&4780$9#482#9'()'9!*647893480+012470,-./.0"391"4112!962%83948
674893480+1!'(2%4242
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
4444444444444445678:;9<=6>?@A6>BCD@EE7@6E@6=@?FGHD<IAJ<E7K@6ELED@MFNEO@PKLED@>?Q?R4ST7UV9>A?<WMJXYKXZ>
<=6VE?F;P6UAT=6J>>K@KP@EE7MM@GFFVH@?<[5EGHDPT?MFE7JXAKL\KF?5@K6EJ]:MWPT?86=G^>L\KF?5KA6>GHD5Z?X9_Z?T`MA
<=6>?@A6>;BLQa;LEDP6=L;bcded;fVU@?F^[UFEKV6EEDTF?<[AGHD]>@?A6><6=>@?A6>;BLQa4gTRZNK9Jh]6DJP6DPA44>_>?
;
4;4;4;4;4;4;4;4P6UAT=6J>K>@KP@EE7MM@GFFVH@?<5[EGHDPT?MFE7JXAKL\KF?5@K6EJ]W:MP?T86=G^>L\FK5?KA6>GHD5Z?X9_ZT?
`MA<6=>?@A6>;BLQa;LEDP6=Lb;cded;fV@U?F^[UFEKV6EEDTF?<A[GHD]>@?A6><6=>?@A6>;BLQa4P6=>Z>;i;A6>4;^US[TU
EF?@6EB?TJHWM@;STUG@I4FEKj8?;H[@BKT;P=6@?T;kfVFUEK@6El4gTRJ<>ME6B6;JL>mJAK>8?_A<K_>4ienodnnann4F684kV>:ApG<>
V@V7W:>VU6EUMRF68qZU>l;EZ7Q6j9MW:>;BI6`><AI;BI6PT8DJFR9>;GHDB6IfXPUI6RM:>Wr;8_A?LZA
4
4
LED@6s;C;Z>?8:;944๖44444<AKV6B7;]asa;cdet
4
4
4
4
4
k>6A<6ZXX?ZEK>;gX5XK[5ED@H[l
4 ^[UXIZRJH`6N@K6E;<6RFEVK6E;L\FK?5AK6>G8>
JH`6N@K6E
4

สำเนา

01234567489348 23113413473926613410123130123899
101234582341681444!748833113"396#12!910$#9341
%9!&4780$9#482#9'()'9!*647893480+012470,-./.0"391"4112!962%83948
674893480+1!'(2%4242
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
4444444444444445678:;9<=6>?@A6>BCD@EE7@6E@6=@?FGHD<IAJ<E7K@6ELED@MFNEO@PKLED@>?QR?4ST7UV9>A?<WMJXYKXZ>
<=6VE?F;P6UAT=6J>>K@KP@EE7MM@GFFVH@?<[5EGHDPT?MFE7JXAKL\KF?5@K6EJ]:MWPT?86=G^>L\KF?5KA6>GHD5Z?X9_Z?T`MA
<=6>?@A6>;BLQa;LEDP6=L;bcded;fVU@?F^[UFEKV6EEDTF?<[AGHD]>@?A6><6=>@?A6>;BLQa4gTRZNK9Jh]6DJP6DPA44>_>?
;
4;4;4;4;4;4;4;4P6UAT=6J>K>@KP@EE7MM@GFFVH@?<5[EGHDPT?MFE7JXAKL\KF5?@K6EJ]W:MP?T86=G^>L\FK5?KA6>GHD5Z?X9_ZT?
`MA<6=>?@A6>;BLQa;LEDP6=Lb;cded;fV@U?F^F[UEKV6EEDTF?<A[GHD]>@?A6><6=>?@A6>;BLQa4P6=>Z>;i;A6>4;^US[TU
EF?@6EB?TJHWM@;STUG@I4FEKj8?;H[@BKT;P=6@?T;kfVFUEK@6El4gTRJ<>ME6B6;JL>mJA>K8?_A<K_>4ienodnnann4F684kV>:ApG<>
V@V7W:>VU6EUMRF68qZU>l;EZ7Q6j9MW:>;BI6`><AI;BI6PT8DJFR9>;GHDB6IfXPUI6RM:>Wr;8A_?LZA
4
4
LED@6s;C;Z>?8:;944๖44444<AKV6B7;]asa;cdet
4
4
4
4
4
k>6A<6ZXX?ZEK>;gX5XK[5ED@H[l
4 ^[UXIZRJH`6N@K6E;<6RFEVK6E;L\FK5?AK6>G8>
JH`6N@K6E
4

คณะกรรมซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โทร.๘๒๐๘
ที่ ๑๑๑๐/๒๖๒
๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลพิจารณาการจ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน
สำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรียน เลขาธิการ (ผ่าน หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพย์สิน)
Executive Summary
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจัดจ้าง บริษัท ลูกคิด จำกัด ดำเนินกิจกรรมออกแบบหลักสูตรและจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้ บริหารระดับสูง
และพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 160,500 - บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายประจำ รายการค่าใช้จ่ายในการในการสัมมนาและฝึกอบรม
การจัดอบรมเพื่อทำแผนยุ ทธศาสตร์สำนั กงาน คปภ. ของฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง ก่อนส่งมอบ
กลุ่มบริหารทรัพย์สิน ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
เรื่องเดิม
๑. บันทึกเลขที่ ๑๑๑๐/244 ลงวันที่ ๒1 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร
ได้อนุมัติ หลักการในการจัดจ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผน
ปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ.
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสารแนบ ๑)
๒. บัน ทึกเลขที่ 2331/1352 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานขอจ้างดำเนิน
กิจกรรมออกแบบหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบั ติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ.
ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสารแนบ ๒)
การดำเนินการ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัด ซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภ าครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๗๙ เรื่อง แนวทางการประขุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๖๔ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภาครัฐ ด่ว นที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว 348 เรื่อง การใช้ล ายมือขื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑4 มิถุนายน ๒๔๖๔ โดยขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างและ
ความเห็นประกอบเหตุผล ดังนี้
๑. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Teams (เอกสารแนบ ๓) โดยที่

๒
ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือเชิญชวนแก่ บริษัท ลูกคิด จำกัด ยื่นข้อเสนอในการดำเนิน
กิจกรรมออกแบบหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ.
ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอ
ภายในวันที่ ๓0 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format) ผ่านทางอีเมล โดยประธานกรรมการจะนัดหมายเพื่อพิจารณาเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติตามขอบเขต
และเงื่อนไขการจ้าง (Term of Reference : TOR) ต่อไป (เอกสารแนบ ๔)
๒. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2 เมื่อวันอัง คารที่
๓ สิ ง หาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่ า นระบบประชุ ม ออนไลน์ Microsoft Teams (เอกสารแนบ ๕) ซึ่ ง
คณะกรรมการได้ร่วมกันตรวจสอบคุณสมบัติตามที่บริษัท ลูกคิด จำกัด ได้ส่งเอกสารหลักฐานมายังฝ่ายเลขานุการใน
วันที่ ๓0 กรกฎาคม 2564 แล้ว (เอกสารแนบ 6) โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัท ลูกคิด จำกัด ยื่นเอกสารเพิ่มเติม
เช่น สำเนาใบเสร็จรับเงินจากคู่สัญญา เป็นต้น เพื่อเป็นการยืนยันว่าบริษัทได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามข้อกำหนดใน
TOR ข้อ 4.8 โดยประธานกรรมการฯ ได้มอบหมายเลขานุการฯ ประสานแจ้งให้บริษัท ลูกคิด จำกัด นำส่งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ก่อนนัดหมายเพื่อประชุมพิจารณาข้อเสนอด้านคุณสมบัติของบริษัทฯ ต่อไป
๓. คณะกรรมการซื ้ อหรื อจ้ างโดยวิ ธ ี เ ฉพาะเจาะจง ได้ ม ี ก ารประชุ ม ครั ้ ง ที ่ 3 เมื ่ อ วั น พุ ธ ที่
๔ สิ ง หาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่ า นระบบประชุ ม ออนไลน์ Microsoft Teams (เอกสารแนบ ๘) ซึ่ ง
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR)
ผลปรากฏว่าบริษัท ลูกคิด จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้แสดงหลักฐานประกอบครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน
TOR ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงร่วมกันเปิดใบเสนอราคา ซึ่งบริษัทได้เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 160,500 บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่น ห้าร้อยบาทถ้ว น) รวมภาษีมูล ค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ส ูงสูดของสำนักงาน คปภ.
คณะกรรมการจัดจ้าง จึงได้ประสานบริษัทเพื่อต่อรองราคา ซึ่งบริษัท ลูกคิด จำกัด ได้ยืนยันราคาตามที่เสนอมาเป็น
จำนวนเงิน 160,500 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยจะส่งหนังสือยืนยัน
ราคามาให้ภายหลัง (เอกสารแนบ ๙) จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้จัดจ้างบริษัท ลูกคิด จำกัด เป็นผู้ ดำเนิน
กิจกรรมออกแบบหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ.
ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเด็นเพื่อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจัดจ้าง บริษัท ลูกคิด จำกัด ดำเนินกิจกรรมออกแบบหลักสูตร
และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหาร
ระดั บสู งและพนั กงานสำนั กงาน คปภ. โดยวิ ธ ี เฉพาะเจาะจง ในวงเงิ น 160,500 - บาท (หนึ ่ ง แสนหกหมื่ น
ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายประจำ รายการค่าใช้จ่ายในการในการสัมมนาและ
ฝึกอบรมการจัดอบรมเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ของฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง ก่อนส่งมอบ
กลุ่มบริหารทรัพย์สิน ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
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สายกลยุทธ์องค์กร
ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง โทร. ๘๒๐๔

ที่ ๑๑๑๐/๒๔๔
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจัดจ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและ
ตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง (ผ่าน หัวหน้ากลุ่มบริหารกลยุทธ์)
Executive Summary
ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง มีความประสงค์ที่จะจัดจ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบหลักสูตรและ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหาร
ระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวงเงินไม่เกิน ๑๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเบิกจ่าย
จากเงินงบประมาณของสำนักงาน คปภ. ปี ๒๕๖๔ งบรายจ่ายประจำ รายการค่าใช้จ่ายในการในการสัมมนาและฝึกอบรม
การจัดอบรมเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ของฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง และอนุมัติร่างข้อกำหนดและ
ขอบเขตของงาน (TOR) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในวงเงิน ๑๖๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) และ
อนุมัติรายชื่อคณะกรรมการจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนดำเนินการต่อไป
เรื่องเดิม
๑. คณะกรรมการ คปภ. ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๕๖๖) ในการประชุม คปภ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนองค์กรที่มี
ความชัดเจน สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)
๒. เนื่ องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิ จและสังคมในปัจจุบ ันมี การเปลี ่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องมีแนวทางการถ่ายทอด ติดตาม ประเมินผล และทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์ รวมถึง
แผนงาน/โครงการ โดยอิงตามแผนยุทธศาสตร์อย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการถ่ายทอด
กลยุทธ์สู่ผู้ปฏิบัติให้รับรู้เข้าใจในภาพรวมได้อย่างชัดเจน
๓. ปี ๒๕๖๔ สายกลยุทธ์องค์กร ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของงบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย
ประจำ รายการค่าใช้จ่ายในการในการสัมมนาและฝึกอบรม การจัดอบรมเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ในวงเงินไม่เกิน
๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๑) ให้จัดอบรมเพื่อจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัด
ของสำนักงาน คปภ.ประจำปี ๒๕๖๕ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)
แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และ
เป็นการผลักดันการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การดำเนินการ
เพื่อให้แผนการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ประจำปี ๒๕๖๕ มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปและรองรับการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาประกันภัย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) และแผนยุทธศาสตร์
สำนั กงาน คปภ. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เห็ นควรให้ ม ี การจั ดจ้ างดำเนิ นกิ จกรรมออกแบบและจั ดอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน
สำนักงาน คปภ. โดยขอรายงานการขอซื้อขอจ้าง ดังนี้

-๒-

๑. เหตุผลและความจำเป็น
สำนักงาน คปภ. ได้จัดให้มีแผนสำนักงาน คปภ. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๖) เพื่อใช้เป็น
กรอบทิศทางการดำเนินงานในการสนับสนุนและผลักดันแผนพัฒนาประกันภัย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๘)
แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สำนักงาน คปภ. ต้องเผชิญกับปัจจัย
ความท้าทายใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ในการขับเคลื่อนแผนสำนักงาน คปภ.
ให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำนักงาน คปภ. จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ.
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๖) และจัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ประจำปี ๒๕๖๕ ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดกลยุทธ์
สู่ผู้ปฏิบัติให้รับรู้เข้าใจในภาพรวมได้อย่างชัดเจน
๒. ขอบเขตของงานจ้าง เป็นไปตามขอบเขตการดำเนินงาน (ข้อ ๕) ตามขอบเขตของงาน (Terms of
Reference : TOR) การจัดจ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของ
สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒
๓. ราคากลางการจัดจ้าง การดำเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบตั ิ
งานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. จำนวน
๑๖๐,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยการจัดทำราคากลางดังกล่าวใช้วิธีการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 (4) และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่
กค 0405.3/ว 453 เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (เอกสารแนบ ๓) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย
๓.๑ บริษัท ลูกคิด จำกัด
๓.๒ บริษัท ไฮฟ์สเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
๓.๓ บริษัท เอ แอล เอ เพลย์กราวด์ จํากัด
๔. วงเงินที่จะจัดจ้าง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๖๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงาน คปภ. ปี ๒๕๖๔ รายการค่าใช้จ่ายในการในการสัมมนาและฝึกอบรม การจัด
อบรมเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ของฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้าง ระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. วิธีการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 หมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้ง
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกความในมาตรา 96 วรรคสอง
และมาตรา 56 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่ (2) กรณีดังต่อไปนี้
ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (ข) การจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดจ้างครั้ง
หนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งได้กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 1 การจัดซื้อ
จัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้างที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา พิจารณาราคาต่ำสุด
๘. รายการพัสดุและผู้ประกอบการ SMEs ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) ได้มีการตรวจสอบบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไว้กับ
สสว. เรียบร้อยแล้ว พบว่า ไม่มีรายการพัสดุและผู้ประกอบการฯ SMEs ณ วันที่เสนอขออนุมัติ จึงเห็นควรให้ดำเนินการจัดจ้าง
กับบริษัทที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. ได้ (เอกสารแนบ ๔)

-๓-

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๕)
มาตรา ๔
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอ
ไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
(๓) ราคามาตรฐานทีส่ ำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอืน่ กำหนด
(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(๖) ราคาอืน่ ใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีทไี่ ม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม
(๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้คำนึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีทไี่ ม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔)
(๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิน่
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับ
ของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานรัฐ
มาตรา ๕๕ (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรอง
ราคารวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง
มาตรา ๕๖ (๒) (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เอกสารแนบ ๖)
ข้อ ๒๘
การซื้อหรือจ้าง กระทำได้ ๓ วิธี ดังนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(๒) วิธีคัดเลือก
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง
กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลง
เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 (เอกสารแนบ ๗)
ข้อ 1
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ
ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) (เอกสารแนบ ๘)
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่
กค. (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) (เอกสารแนบ ๘)

-๔-

ประเด็นเพื่อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ก่อนนำเรียน ผูช้ ่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร เพื่อโปรดพิจารณา
๑. อนุมัติหลักการจัดจ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ.
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวงเงินไม่เกิน
๑๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของสำนักงาน คปภ.
ปี ๒๕๖๔ งบรายจ่ายประจำ รายการค่าใช้จ่ายในการในการสัมมนาและฝึกอบรม การจัดอบรมเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์
สำนักงาน คปภ. ของฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
๒. อนุมัติข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) เป็นคุณลักษณะเฉพาะในการจ้าง (เอกสารแนบ ๒)
และให้ความเห็นชอบราคากลางการจ้างที่ปรึกษาฯ ในวงเงิน ๑๖๐,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
(เอกสารแนบ ๓)
๓. อนุมัติให้พนักงานตามรายชื่อเป็นคณะกรรมการจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้
คณะกรรมการจัดจ้าง
๑. นางชุลีพร ปัทมาลัย (ประธาน)
หัวหน้ากลุ่มบริหารกลยุทธ์
๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ (กรรมการ)
3. นางอจรี พรสิริพงษ์ (กรรมการและเลขานุการ)
ผู้ชำนาญงาน กลุ่มบริหารกลยุทธ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. นางสาวประภาภัสร์ กุลปวโรภาส (ประธาน)
ผอส.ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ (กรรมการ)
3. นางสาวภฤศมน ศรีแก้ว (กรรมการและเลขานุการ)
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มบริหารกลยุทธ์
(นางสาวภฤศมน ศรีแก้ว)
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มบริหารกลยุทธ์

เรียน ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๑ - ๓

(นางสาวประภาภัสร์ กุลปโวภาส)
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
ความเห็น
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจัดจ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของ
สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
---------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงาน คปภ. ได้จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เพื่อใช้เป็น
กรอบทิศทางการดำเนินงานในการสนับสนุนและผลักดันแผนพัฒนาประกันภัย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้สำนักงาน คปภ. ต้องเผชิญกับปัจจัย
ความท้าทายใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา อาทิ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่นับวันจะมีความถี่และรุนแรง
เพิ่มขึ้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น
การพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบก้าวหน้า และความเสี่ยงที่เกิดใหม่ (Emerging risk) รวมถึงการเกิดโรคอุบัติใหม่ๆ
อาทิ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ.
ที่ชัดเจน ส่งเสริมและผลักดันให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. ตระหนักและเห็นความสำคัญกับกระบวนการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์องค์กร พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้มีจัดจ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน
สำนักงาน คปภ. เพื่อให้ได้แผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี ๒๕๖๕ ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
และการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ระยะ
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) และแผนแม่บทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ.
๒. วัตถุประสงค์โครงการ
๒.๑ เพื่อจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ที่สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงและการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) แผนยุทธศาสตร์
สำนักงาน คปภ. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) และแผนแม่บทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ.
๒.๒ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงาน คปภ. ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง
และนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. รวมทั้งสามารถนำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน
คปภ. ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ
๒.๓ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่ทิศทางการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. แก่พนักงาน
สำนักงาน คปภ.
๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สำนักงาน คปภ. มีแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงานของ
สำนักงาน คปภ.
๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.4 ผู้เสนองานจะต้องประกอบธุรกิจและมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานตามข้อ ๔ และ
มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
(...............................................)
นางสาวภฤศมน ศรีแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มบริหารกลยุทธ์
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๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบและจัดฝึกอบรม
ด้านการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งจะต้องเคยดำเนินงานให้กับองค์กรชั้นนำทางด้านการเงินหรือการประกันภัย
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๔.๖ ผู้เสนองานไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๔.๗ ผู้เสนองานไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอผลงานที่แล้วเสร็จเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ในวงเงินไม่น้อยกว่า
๗๕,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในรูปแบบสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญาที่แล้วเสร็จอย่างน้ อย
๒ ผลงาน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ เอกชน หรือองค์กรอิสระอื่นๆ ที่สำนักงาน คปภ.
เชื่อถือได้
๔.๙ ผู ้เสนอราคาต้องได้ลงทะเบียนในระบบการจั ดซื้อจั ดจ้ างภาครั ฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๔.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องมีความสามารถดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงาน และรายละเอียดต่างๆ ของ
โครงการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้อย่างมีคุณภาพ และผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
๔.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๔.๑๒ ผู ้ เสนอราคาต้ องจั ดหาบุ คลากรที ่ ม ี ประสบการณ์และความรู ้ความสามารถการออกแบบและ
จัดฝึกอบรมด้านการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร ร่วมเป็นทีมงานในการดำเนินโครงการอย่างน้อย ๔ คน
๔.๑๓ กรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบการฯ (SMEs) ให้แนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
๕. ขอบเขตการดำเนินงาน
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานตามรายละเอียด ดังนี้
๕.๑ ต้องนำเสนอแผนการดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยต้องจัดทำแผนและกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงาน (Gantt Chart) อย่างละเอียด โดยกำหนดกิจกรรม วันที่ และจุดประสงค์เบื้องต้นของกิจกรรมนั้นๆ เพื่อให้สำนักงาน
คปภ. ทราบแนวทางในการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการดำเนินงาน
๕.๒ ให้จัดทำแผนการใช้พัสดุภายในประเทศ โดยต้องจัดส่งให้ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5.๓ ดำเนินการศึกษา และออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ
งานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยมุ่งเน้นให้มาจากการ
แลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของสำนักงาน คปภ. ที่ครอบคลุมทุกสายงานหลัก
๕.๔ จัดหาวิทยากรบรรยายให้ความรู้/จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของ
สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. ในรูปแบบออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า
๒ ครั้ง มีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๓๐ คน
๕.๕ รวบรวม สรุปผลที่ได้จากการบรรยายให้ความรู้/จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามข้อ ๕.๔ รวมถึงโครงการ
และแผนงานสำคัญที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๕ ของด้านและสายงานต่างๆ ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินงาน
ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ –
๒๕๖๖) และแผนแม่บทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ.
(...............................................)
นางสาวภฤศมน ศรีแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มบริหารกลยุทธ์
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๖. งานที่ต้องส่งมอบ
รายงานสรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ.
ประจำปี 2565 ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงโครงการและแผนงานสำคัญที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๕ ของด้านและสายงานต่างๆ
ที ่ สอดรับกับการเปลี ่ ยนแปลงและการดำเนิ นงานภายใต้ แผนพั ฒนาการประกั นภัย ฉบั บที ่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)
แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) และแผนแม่บทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ
สำนักงาน คปภ. ตามข้อ 5 ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นเอกสารจำนวน 5 ชุด และไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บันทึกในเครื่องบันทึก
ขนาดพกพา (USB flash drive) จำนวน 5 ชุด
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ใช้เกณฑ์ราคา
๙. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เบิกจ่าย
จากเงินงบประมาณของสำนักงาน คปภ. ปี ๒๕๖๔ งบรายจ่ายประจำ รายการค่าใช้จ่ายในการในการสัมมนาและฝึกอบรม
การจัดอบรมเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ของฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
๑๐. ข้อกำหนดการส่งมอบงานและเงื่อนไขการชำระเงิน
ชำระเต็มจำนวน โดยจ่ายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบตามข้อ 6 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ดำเนินการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๑๑. เงื่อนไขอื่นๆ
1๑.1 ผู้รับจ้างต้องเก็บรักษาข้อมูลของสำนักงาน คปภ. ข้อมูลของผู้ประกอบการและข้อมูลที่ได้รับจากการ
จัดทำหลักสูตรตามโครงการนี้ไว้เป็นความลับจะเปิดเผยให้ผู้ใดทราบมิได้ และไม่นำไปใช้วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการ
ดำเนินการในโครงการนี้
1๑.2 ผลงานและเอกสาร รวมถึงไฟล์ดิจิทัลที่ได้รับจากผลการศึกษาในการจัดทำหลักสูตรให้เป็นลิขสิทธิ์
ของสำนักงาน คปภ. แต่เพียงผู้เดียว การเผยแพร่เอกสารหรือจัดทำสำเนาเพิ่มเติมต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน คปภ.
๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มบริหารกลยุทธ์ ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง สายกลยุทธ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
-------------------------------------------------------รายละเอียดและเงื่อนไขการจัดจ้าง (TOR) ถูกต้องครบถ้วน
(นางสาวภฤศมน ศรีแก้ว)

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุม่ บริหารกลยุทธ์
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๖. งานที่ต้องส่งมอบ
รายงานสรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ.
ประจำปี 2565 ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงโครงการและแผนงานสำคัญที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๕ ของด้านและสายงานต่างๆ
ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)
แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) และแผนแม่บทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ
สำนักงาน คปภ. ตามข้อ 5 ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นเอกสารจำนวน 5 ชุด และไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บันทึกในเครื่องบันทึก
ขนาดพกพา (USB flash drive) จำนวน 5 ชุด
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ใช้เกณฑ์ราคา
๙. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เบิกจ่าย
จากเงินงบประมาณของสำนักงาน คปภ. ปี ๒๕๖๔ งบรายจ่ายประจำ รายการค่าใช้จ่ายในการในการสัมมนาและฝึกอบรม
การจัดอบรมเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ของฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
๑๐. ข้อกำหนดการส่งมอบงานและเงื่อนไขการชำระเงิน
ชำระเต็มจำนวน โดยจ่ายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบตามข้อ 6 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ดำเนินการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๑๑. เงื่อนไขอื่นๆ
1๑.1 ผู้รับจ้างต้องเก็บรักษาข้อมูลของสำนักงาน คปภ. ข้อมูลของผู้ประกอบการและข้อมูลที่ได้รับจากการ
จัดทำหลักสูตรตามโครงการนี้ไว้เป็นความลับจะเปิดเผยให้ผู้ใดทราบมิได้ และไม่นำไปใช้วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการ
ดำเนินการในโครงการนี้
1๑.2 ผลงานและเอกสาร รวมถึงไฟล์ดิจิทัลที่ได้รับจากผลการศึกษาในการจัดทำหลักสูตรให้เป็นลิขสิทธิ์
ของสำนักงาน คปภ. แต่เพียงผู้เดียว การเผยแพร่เอกสารหรือจัดทำสำเนาเพิ่มเติมต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน คปภ.
๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มบริหารกลยุทธ์ ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง สายกลยุทธ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
-------------------------------------------------------รายละเอียดและเงื่อนไขการจัดจ้าง (TOR) ถูกต้องครบถ้วน
(นางสาวภฤศมน ศรีแก้ว)

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุม่ บริหารกลยุทธ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ การจัดจ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน
และตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ.
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง สำนักงาน คปภ.
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๕,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)............................................................
เป็นเงิน ๑๖๐,๕00.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยใช้วิธีการตามมาตรา ๔(๔) ราคาที่ได้มาจากการ
สืบราคาจากท้องตลาด
1) บริษัท ลูกคิด จำกัด
2) บริษัท ไฮฟ์สเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
๓) บริษัท เอ แอล เอ เพลย์กราวด์ จํากัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑) นางสาวภฤศมน ศรีแก้ว
๒) ........................................

QUOTATION

LUKKID

NO: 0787

LUKKID Co., Ltd
บริษัท ลูกคิด จำกัด

9 JULY 2021

31/123 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เลขทะเบียนบริษัท: 0105557123139
Tel: 084-939-9045, 086-984-0150 | Email: contact@lukkidgroup.com
TO: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนัก งาน คปภ.)
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000640927
DATE

Jul – Aug 2021

DESCRIPTION OF SERVICES

TOTAL

Hack the Future:
OIC Strategy Workshop (2 half–days workshop)
สถานที่จัดกิจกรรม ผ่านช่องทางออนไลน์
- ค่าพัฒนาและออกแบบหลักสูตร กระบวนการสอน
- ค่าจัดอบรม อุปกรณ์เเละการผลิตสื่อการอบรม
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
- ค่าวิทยากรหลักและทีมงาน Facilitators
- ค่าจัดหาวิทยากร และทีมกระบวนกรสำหรับการฝึกอบรบ
สำหรับผู้เข้าอบรม: จำนวนไม่เกิน 40 ท่าน

TOTAL BEFORE VAT

150,000.00

150,000.00

VAT (7%)
TOTAL AFTER VAT
สามารถสั่งจ่ายเป็นเช็คธนาคารหรือโอนค่าลงทะเบียนมาที่ :

10,500.00
160,500.00
เอกสารออกโดย:

ชื่อบัญชี: บจก. ลูกคิด
เลขที่บัญชี: 006-2-66108-9
ธนาคารกสิกรไทย (สาขาธนบุรี)
( เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล )

QUOTATION
ALA Playground Co. Ltd
บริ ษัท เอ แอล เอ เพลย์กราวด์ จากัด

DATE: 8 JULY 2021

31/123 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร 10170
Tel: 084-939-9045, 086-984-0150
Tax ID: 0105556185840

TO:

สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิ จประกันภัย (สานักงาน คปภ.)
22/79 ถนนรัชดาภิ เษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี 0994000640927
DATE
กรกฏำคม 2564

DESCRIPTION OF SERVICES
Strategy Workshop (2 half – days Virtual
Workshop)
สถำนที่จดั กิจกรรม ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ (Zoom/MS)
ผูเ้ ข้ำอบรม: จำนวน 36 ท่ำน
- ค่ำพัฒนำและออกแบบหลักสูตร กระบวนกำรสอน
- ค่ำจัดอบรม อุปกรณ์เเละกำรผลิตสื่อกำรอบรม
- ค่ำวัสดุอุปกรณ์ เอกสำรประกอบกำรจัดกิจกรรม 2 วัน
- ค่ำวิทยำกรหลักและทีมงำน
- ค่ำจัดหำวิทยำกร และทีมกระบวนกรสำหรับกำรฝึ กอบรบ พร้อม
ประสำนงำนให้งำนบรรลุตำมเป้ ำหมำย

Total before VAT (THB)
หมำยเหตุ: รำคำนี้ไม่รวมค่ำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและสถำนที่ท่ใี ช้ในกำรอบรม
Please make a check payable to or transfer payment to:

TOTAL (THB)**
165,000

165,000
ISSUED BY:

Account Name: บจก. เอ แอล เอ เพลย์กรำวด์
Account Number: 006-2-64646-2
Bank: Kasikorn Bank (สำขำธนบุร)ี

ณฐมน วินนำวรเวช

เอกสารแนบ ๒
กลุ่มบริหารทรัพย์สิน
รับเลขที่ ๒๐๖๘
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๘.๓๒

สายบริหาร
รับที่ ๑๙๔๐
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๘.๒๙ น.
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รับที่ ๒๐๘๒
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๗.๑๖ น.
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เอกสารแนบ ๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการจ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565
ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น.
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Teams
..............................................................
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นางชุลีพร ปัทมาลัย
2. นางสาวเยาวเรศ จุติกุลทรัพย์
3. นางอจรี พรสิริพงษ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารกลยุทธ์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้ชำนาญงาน

เริ่มประชุม

เวลา ๑๑.๓๐ น.

วาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการแจ้ ง ให้ ท ี ่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ตามหนั ง สื อ เลขที ่ ๑๑๑๐/๒๔๔ ลงวั น ที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร ได้อนุมัติหลักการในการจัดจ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบ
หลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565
ให้กับผู้บริหารระดับสูง และพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสารแนบ ๑) และตามบันทึกที่
๒๓๓๑/๑๓๕๒ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รายงานขอจ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบหลักสูตรและจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูง
และพนักงานสำนักงาน คปภ. ซึ่งได้มีการแต่งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสารแนบ ๒) ซึ่ง
ทุกท่านที่มาประชุมร่วมกันวันนี้ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจ้างดำเนินกิจกรรมฯ
วาระที่ ๒

เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานกรรมการได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบว่า ในการจ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบหลักสูตร
และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 25 65 ให้กับ
ผู้บริหารระดับสูงและพนั กงานสำนั กงาน คปภ. โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง จำเป็นที่จะต้องใช้ ผ ู้เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบและจัดฝึกอบรมด้านการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่ง
แผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ที่ตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี และแผนพัฒนา
การประกันภัยฉบับที่ 4 ของสำนักงาน คปภ. ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น จึงเห็น
ควรดำเนินการจ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและ
ตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ซึง่ ได้มีการสอบถามราคาเกี่ยวกับการจ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จาก
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบและจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 บริษัท
ประกอบด้วย

-๒(๑) บริษัท ลูกคิด จำกัด
(๒) บริษัท ไฮฟ์สเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
(๓) บริษทั เอ แอล เอ เพลย์กราวด์ จำกัด
โดยมีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นราคาต่ำสุด จากการสืบราคาจากท้องตลาด เป็นจำนวนเงิน
160,500- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะดำเนินการทำหนังสือเชิญบริษัท ลูกคิด จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการออกแบบและจัดฝึกอบรมด้านการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารและหลักฐาน ในวันที่ ๓0 กรกฎาคม 2564
มติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัท ลูกคิด จำกัด เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ด้านการออกแบบหลักสูตรและจัดฝึกอบรมด้านการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรเป็นอย่างดี
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ ฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือเชิญชวนแก่ บริษัท ลูกคิด จำกัด ยื่นข้อเสนอในการดำเนิน
กิจกรรมออกแบบหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ.
ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยกำหนดให้ยื่น ข้อเสนอภายในวัน ที่
๓0 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ผ่านทางอีเมล โดยประธานกรรมการจะนัดหมายเพื่อพิจารณาเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติตามขอบเขตและ
เงื่อนไขการจ้าง (Term of Reference : TOR) ต่อไป
เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๔๕ น.
------------------------------------------------------

(นางอจรี พรสิริพงษ์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางชุลีพร ปัทมาลัย)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

Ajaree Pornsiripong / อจรี พรสริ พ
ิ งษ์
Subject:

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการซือหรือจ ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงของโครงการ
จ ้างดําเนิ นกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือจัดทําแผนปฏิบต
ั ิ
งานและตัวชีวัดของสํานักงาน คปภ. ประจําปี 2565 ให ้กับผูบ้ ริหารระดับสูงและ
พนักงานสํานักงาน คปภ. โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ครงที
ั 1/2564

Location:

Microsoft Teams Meeting

Start:
End:

Thu 7/22/2021 11:30 AM
Thu 7/22/2021 12:00 PM

Recurrence:

(none)

Meeting Status:

Meeting organizer

Organizer:

Ajaree Pornsiripong / อจรี พรสิรพ
ิ งษ ์

Required Attendees:

Chuleeporn Phudphong / ชุลพ
ี ร ปัทมาลัย; Yaowares Jutthikulsap / เยาวเรศ จุตก
ิ ล
ุ

ทร ัพย ์

เรียน คณะกรรมการทุกทาน
ตามที่ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโครงการจางดำเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำป 2565 ใหกับผูบริหารระดับสูงและพนักงาน
สำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่ ๒๓๓๑/๑๓๕๒ ลว. 22 กรกฎาคม 2564) ตามเอกสารแนบ
ในการนี้ ประธานกรรมการฯ จึงขอนัดหมายการประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโครงการจาง
ดำเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำป 2565
ใหกับผูบริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม
2564 เวลา 11.30-12.00 น. ผานระบบ Microsoft Teams ตามลิงคที่แนบทายอีเมลฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขาประชุมตามวันและเวลาดังกลาว
อจรี พรสิริพงษ
กรรมการและเลขานุการ

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting
1

Learn More | Meeting options

________________________________________________________________________________

2

Meeting Summary
Total Number of Participants

Meeting Title
Meeting Start Time
Meeting End Time

3
ิ ประชุมคณะกรรมการซอ
ื้ หรือจ ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงของโครงการจ ้างดาเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชงิ
ขอเชญ
ปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ จัดทาแผนปฏิบัตงิ านและตัวชวี้ ัดของสานักงาน คปภ. ประจาปี 2565ให ้กับผู ้บริหารระดับสูงและพนักงาน
สานักงาน คปภ. โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ครัง้ ที่ 1/2564
7/22/2021, 11:19:44 AM
7/22/2021, 11:45:28 AM

Full Name
Yaowares Jutthikulsap
Ajaree Pornsiripong / อจรี พรสริ พ
ิ งษ์
Chuleeporn Phudphong / ชุลพ
ี ร ปั ทมาลัย

Join Time
7/22/2021, 11:19:44 AM
7/22/2021, 11:22:42 AM
7/22/2021, 11:34:10 AM

Leave Time
7/22/2021, 11:45:28 AM
7/22/2021, 11:44:39 AM
7/22/2021, 11:44:37 AM

Duration Email
25m 43s
21m 56s
10m 26s

Role
Presenter
Organizer
Presenter

เอกสารแนบ ๔

๑๑๑๐/๙

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
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เอกสารแนบ ๑

เอกสารแนบ ๒

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจัดจ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของ
สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
---------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงาน คปภ. ได้จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เพื่อใช้เป็น
กรอบทิศทางการดำเนินงานในการสนับสนุนและผลักดันแผนพัฒนาประกันภัย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้สำนักงาน คปภ. ต้องเผชิญกับปัจจัย
ความท้าทายใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา อาทิ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่นับวันจะมีความถี่และรุนแรง
เพิ่มขึ้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น
การพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบก้าวหน้า และความเสี่ยงที่เกิดใหม่ (Emerging risk) รวมถึงการเกิดโรคอุบัติใหม่ๆ
อาทิ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ.
ที่ชัดเจน ส่งเสริมและผลักดันให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. ตระหนักและเห็นความสำคัญกับกระบวนการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์องค์กร พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้มีจัดจ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน
สำนักงาน คปภ. เพื่อให้ได้แผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี ๒๕๖๕ ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
และการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ระยะ
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) และแผนแม่บทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ.
๒. วัตถุประสงค์โครงการ
๒.๑ เพื่อจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ที่สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงและการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) แผนยุทธศาสตร์
สำนักงาน คปภ. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) และแผนแม่บทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ.
๒.๒ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงาน คปภ. ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง
และนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. รวมทั้งสามารถนำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน
คปภ. ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ
๒.๓ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่ทิศทางการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. แก่พนักงาน
สำนักงาน คปภ.
๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สำนักงาน คปภ. มีแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงานของ
สำนักงาน คปภ.
๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.4 ผู้เสนองานจะต้องประกอบธุรกิจและมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานตามข้อ ๔ และ
มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
(...............................................)
นางสาวภฤศมน ศรีแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มบริหารกลยุทธ์

๒

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบและจัดฝึกอบรม
ด้านการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งจะต้องเคยดำเนินงานให้กับองค์กรชั้นนำทางด้านการเงินหรือการประกันภัย
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๔.๖ ผู้เสนองานไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๔.๗ ผู้เสนองานไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอผลงานที่แล้วเสร็จเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ในวงเงินไม่น้อยกว่า
๗๕,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในรูปแบบสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญาที่แล้วเสร็จอย่างน้ อย
๒ ผลงาน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ เอกชน หรือองค์กรอิสระอื่นๆ ที่สำนักงาน คปภ.
เชื่อถือได้
๔.๙ ผู ้เสนอราคาต้องได้ลงทะเบียนในระบบการจั ดซื้อจั ดจ้ างภาครั ฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๔.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องมีความสามารถดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงาน และรายละเอียดต่างๆ ของ
โครงการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้อย่างมีคุณภาพ และผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
๔.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๔.๑๒ ผู ้ เสนอราคาต้ องจั ดหาบุ คลากรที ่ ม ี ประสบการณ์และความรู ้ความสามารถการออกแบบและ
จัดฝึกอบรมด้านการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร ร่วมเป็นทีมงานในการดำเนินโครงการอย่างน้อย ๔ คน
๔.๑๓ กรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบการฯ (SMEs) ให้แนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
๕. ขอบเขตการดำเนินงาน
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานตามรายละเอียด ดังนี้
๕.๑ ต้องนำเสนอแผนการดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยต้องจัดทำแผนและกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงาน (Gantt Chart) อย่างละเอียด โดยกำหนดกิจกรรม วันที่ และจุดประสงค์เบื้องต้นของกิจกรรมนั้นๆ เพื่อให้สำนักงาน
คปภ. ทราบแนวทางในการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการดำเนินงาน
๕.๒ ให้จัดทำแผนการใช้พัสดุภายในประเทศ โดยต้องจัดส่งให้ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5.๓ ดำเนินการศึกษา และออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ
งานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยมุ่งเน้นให้มาจากการ
แลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของสำนักงาน คปภ. ที่ครอบคลุมทุกสายงานหลัก
๕.๔ จัดหาวิทยากรบรรยายให้ความรู้/จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของ
สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. ในรูปแบบออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า
๒ ครั้ง มีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๓๐ คน
๕.๕ รวบรวม สรุปผลที่ได้จากการบรรยายให้ความรู้/จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามข้อ ๕.๔ รวมถึงโครงการ
และแผนงานสำคัญที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๕ ของด้านและสายงานต่างๆ ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินงาน
ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ –
๒๕๖๖) และแผนแม่บทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ.
(...............................................)
นางสาวภฤศมน ศรีแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มบริหารกลยุทธ์

๓

๖. งานที่ต้องส่งมอบ
รายงานสรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ.
ประจำปี 2565 ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงโครงการและแผนงานสำคัญที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๕ ของด้านและสายงานต่างๆ
ที ่ สอดรับกับการเปลี ่ ยนแปลงและการดำเนิ นงานภายใต้ แผนพั ฒนาการประกั นภัย ฉบั บที ่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)
แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) และแผนแม่บทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ
สำนักงาน คปภ. ตามข้อ 5 ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นเอกสารจำนวน 5 ชุด และไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บันทึกในเครื่องบันทึก
ขนาดพกพา (USB flash drive) จำนวน 5 ชุด
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน
ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ใช้เกณฑ์ราคา
๙. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เบิกจ่าย
จากเงินงบประมาณของสำนักงาน คปภ. ปี ๒๕๖๔ งบรายจ่ายประจำ รายการค่าใช้จ่ายในการในการสัมมนาและฝึกอบรม
การจัดอบรมเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ. ของฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
๑๐. ข้อกำหนดการส่งมอบงานและเงื่อนไขการชำระเงิน
ชำระเต็มจำนวน โดยจ่ายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบตามข้อ 6 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ดำเนินการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๑๑. เงื่อนไขอื่นๆ
1๑.1 ผู้รับจ้างต้องเก็บรักษาข้อมูลของสำนักงาน คปภ. ข้อมูลของผู้ประกอบการและข้อมูลที่ได้รับจากการ
จัดทำหลักสูตรตามโครงการนี้ไว้เป็นความลับจะเปิดเผยให้ผู้ใดทราบมิได้ และไม่นำไปใช้วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการ
ดำเนินการในโครงการนี้
1๑.2 ผลงานและเอกสาร รวมถึงไฟล์ดิจิทัลที่ได้รับจากผลการศึกษาในการจัดทำหลักสูตรให้เป็นลิขสิทธิ์
ของสำนักงาน คปภ. แต่เพียงผู้เดียว การเผยแพร่เอกสารหรือจัดทำสำเนาเพิ่มเติมต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน คปภ.
๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มบริหารกลยุทธ์ ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง สายกลยุทธ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
-------------------------------------------------------รายละเอียดและเงื่อนไขการจัดจ้าง (TOR) ถูกต้องครบถ้วน
(นางสาวภฤศมน ศรีแก้ว)

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุม่ บริหารกลยุทธ์

เอกสารแนบ ๕

รายงานการประชุมคณะกรรมการจ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565
ให้กับผู้บริหารระดับสูง และพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ครั้งที่ 2/๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Teams
..............................................................
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นางชุลีพร ปัทมาลัย
2. นางสาวเยาวเรศ จุติกุลทรัพย์
3. นางอจรี พรสิริพงษ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารกลยุทธ์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้ชำนาญงาน

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง
ดำเนินกิจกรรมออกแบบหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน
คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ ๑ เมื่อ
วัน พฤหัส บดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Teams ซึ่ง
คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ทำจัดทำหนังสือเชิญชวนแก่ บริษัท ลูกคิด จำกัด เพื่อยื่นข้อเสนอในการดำเนินกิจกรรม
ออกแบบหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี
2565 ซึ่งเลขานุการได้ทำหนังสือเชิญบริษัทตามหนังสือเลขที่ ๑๑๑๐/๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖4 และ
กำหนดให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 3๐ กรกฎาคม ๒๕๖4 ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารและหลักฐานถูกต้อง
ตามที่กำหนดไว้ใน TOR เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 3๐ กรกฎาคม ๒๕๖4
วาระที่ ๒

เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานกรรมการจึงขอให้คณะกรรมการร่วมกันตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาเอกสาร
หลักฐานตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) ผลปรากฏว่า ในเบื้องต้น บริษัท ลูกคิด จำกัด
มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้แสดงหลักฐานประกอบครบตามที่กำหนดไว้ใน TOR แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนเอกสาร
ประกอบตาม TOR ข้อ 4.8 ซึ่งกำหนดให้ “ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอผลงานที่แล้วเสร็จเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการนี้ในวงเงินไม่ น้อยกว่า ๗๕,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นห้ าพันบาทถ้วน) ในรูปแบบสำเนาหนังสือรับรอง
ผลงานหรือสำเนาสัญญาที่แล้ วเสร็จอย่างน้อย ๒ ผลงาน และเป็ นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ
หน่วยงานรัฐ เอกชน หรือองค์กรอิสระอื่นๆ ที่สำนักงาน คปภ. เชื่อถือได้” โดยบริษัท ลูกคิด จำกัด ได้นำเสนอใน
รูปแบบของสำเนาสัญญาจ้างที่มีระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ผลงาน ทั้งนี้ เพื่อให้
การยื ่ น ข้ อ เสนอในการดำเนิ น กิ จ กรรมออกแบบหลั ก สู ต รและจั ด อบรมฯ มี ค วามชั ด เจนและครบถ้ ว น
คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรให้บริษัท ลูกคิด จำกัด ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น สำเนาใบเสร็จรับเงินจาก
คู่สัญญา เป็นต้น เพื่อเป็นการยืนยันว่าบริษัทได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามข้อกำหนดใน TOR ข้อ 4.8 โดยประธาน

-๒กรรมการฯ ได้มอบหมายเลขานุการฯ ประสานแจ้งให้บริษัท ลูกคิด จำกัด นำส่ง เอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ก่อน
นัดหมายเพื่อประชุมพิจารณาข้อเสนอด้านคุณสมบัติของบริษัทฯ ต่อไป
มติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้บริษัท ลูกคิด จำกัด ยื่นเอกสารเพิ่มเติม เช่น สำเนา
ใบเสร็จรับเงินจากคู่สัญญา เป็นต้น เพื่อเป็นการยืนยันว่าบริษัทได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามข้อกำหนดใน TOR
ข้อ 4.8 โดยประธานกรรมการฯ ได้มอบหมายเลขานุการฯ ประสานแจ้งให้บริษัท ลูกคิด จำกัด นำส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ก่อนนัดหมายเพื่อประชุมพิจารณาข้อเสนอด้านคุณสมบัติของบริษัทฯ ต่อไป
เลิกประชุม

เวลา ๑0.๒๐ น.
------------------------------------------------------

(นางอจรี พรสิริพงษ์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางชุลีพร ปัทมาลัย)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

Ajaree Pornsiripong / อจรี พรสริ พ
ิ งษ์
Subject:

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการซือหรือจ ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงของโครงการ
จ ้างดําเนิ นกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือจัดทําแผนปฏิบต
ั ิ
งานและตัวชีวัดของสํานักงาน คปภ. ประจําปี 2565 ให ้กับผูบ้ ริหารระดับสูงและ
พนักงานสํานักงาน คปภ. โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ครงที
ั 2/2564

Location:

Microsoft Teams Meeting

Start:
End:

Tue 8/3/2021 10:00 AM
Tue 8/3/2021 11:00 AM

Recurrence:

(none)

Meeting Status:

Meeting organizer

Organizer:

Ajaree Pornsiripong / อจรี พรสิรพ
ิ งษ ์

Required Attendees:

Chuleeporn Phudphong / ชุลพ
ี ร ปัทมาลัย; Yaowares Jutthikulsap / เยาวเรศ จุตก
ิ ล
ุ

ทร ัพย ์

เรียน คณะกรรมการทุกทาน
ตามที่บริษัท ลูกคิด จำกัด ไดยื่นขอเสนองานจางดำเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบัติบัติการเพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำป 2565 ใหกับผูบริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 30
กรกฎาคม 2564 โดยฝายเลขานุการฯ ไดสงเอกสารประกอบการยื่นขอเสนอดังกลาวมายังกรรมการทุกทานแลวนั้น
ในการนี้ ประธานกรรมการฯ จึงขอนัดหมายการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม
2564 เวลา 1๐.๐0-1๑.00 น. ผานระบบ Microsoft Teams ตามลิงคที่แนบทายอีเมลฉบับนี้ เพื่อรวมกันพิจารณาเอกสาร
ประกอบการยื่นขอเสนอฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขาประชุมตามวันและเวลาดังกลาว
อจรี พรสิริพงษ
กรรมการและเลขานุการ

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting
1

Learn More | Meeting options

________________________________________________________________________________

2

Meeting Summary
Total Number of Participants

Meeting Title
Meeting Start Time
Meeting End Time

3
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการซือหรือจ ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงของโครงการจ ้างดํ าเนินกิจกรรมออกแบบ
และจัดอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือจัดทําแผนปฏิบต
ั งิ านและตัวชีวัดของสํานักงาน คปภ. ประจําปี 2565
ให ้กับผู ้บริหารระดับสูงและพนักงานสํานักงาน คปภ. โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ครังที 2/2564
8/3/2021, 9:49:28 AM
8/3/2021, 10:22:34 AM

Full Name
Yaowares Jutthikulsap / เยาวเรศ จุตก
ิ ล
ุ ทรัพย์
Ajaree Pornsiripong / อจรี พรสิรพ
ิ งษ์
Chuleeporn Phudphong / ชุลพ
ี ร ปั ทมาลัย

Join Time
8/3/2021, 9:49:28 AM
8/3/2021, 9:51:17 AM
8/3/2021, 9:55:45 AM

Leave Time
8/3/2021, 10:22:34 AM
8/3/2021, 10:22:26 AM
8/3/2021, 10:22:23 AM

Duration
33m 5s
31m 9s
26m 37s

Email
yaowaresj@oic.or.th
ajareep@oic.or.th
chuleepornph@oic.or.th

Role
Presenter
Organizer
Presenter

เอกสารแนบ ๖

เอกสารแนบ ๗

เอกสารแนบ ๘

รายงานการประชุมคณะกรรมการจ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565
ให้กับผู้บริหารระดับสูง และพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Teams
..............................................................
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นางชุลีพร ปัทมาลัย
2. นางสาวเยาวเรศ จุติกุลทรัพย์
3. นางอจรี พรสิริพงษ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารกลยุทธ์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้ชำนาญงาน

เริ่มประชุม

เวลา 09.๐๐ น.

วาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง
ดำเนิ น กิ จ กรรมออกแบบหลั ก สูต รและจั ดอบรมเชิ ง ปฏิบ ั ต ิก ารเพื่ อ จั ดทำแผนปฏิ บ ัต ิ ง านและตัว ชี ้ว ัด ของ
สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Teams ซึ่ง
คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นสมควรให้ให้บริษัท ลูกคิด จำกัด ยื่นเอกสารเพิ่มเติม เช่น สำเนาใบเสร็จรับเงินจาก
คู่สัญญา เป็นต้น เพื่อเป็นการยืนยันว่าบริษัทได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามข้อกำหนดใน TOR ข้อ 4.8 โดยประธาน
กรรมการฯ ได้มอบหมายเลขานุการฯ ประสานแจ้งให้บริษัท ลูกคิด จำกัด นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเป็นหลักฐานการรับเงินจากคู่สัญญามายังฝ่ายเลขานุการเรียบร้อยแล้ว ใน
วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
วาระที่ ๒

เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานกรรมการจึงขอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตามที่
กำหนดไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) ผลปรากฏว่าบริษัท ลูกคิด จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้
แสดงหลักฐานประกอบครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน TOR ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงร่วมกัน เปิดใบเสนอราคา
ซึ่งบริษัทได้เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 160,500 - บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสูดของสำนักงาน คปภ. คณะกรรมการจัดจ้าง จึงได้ประสานบริษัทเพื่อ ต่อรองราคา ซึ่ง
บริษัท ลูกคิด จำกัด ได้ยืนยันราคาตามที่เสนอมาเป็นจำนวนเงิน 160,500 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยจะส่งหนังสือยืนยันราคามาให้ภายหลัง คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรให้
ดำเนินการจ้างบริษัท ลูกคิด จำกัด ดำเนินกิจกรรมออกแบบหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ
แผนปฏิ บ ั ต ิ ง านและตั ว ชี ้ว ัด ของสำนั ก งาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้ ก ั บ ผู ้ บ ริห ารระดั บสู ง และพนั ก งาน
สำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-๒มติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ จึ งมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้จัดจ้างบริษัท ลูกคิด จำกัด เป็นผู้ดำเนิน
กิจกรรมออกแบบหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ.
ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูง และพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 160,500 - บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ซึ่งเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายประจำ รายการค่าใช้จ่ายใน
การในการสัมมนาและฝึ กอบรมการจัด อบรมเพื่ อ ทำแผนยุ ทธศาสตร์ ส ำนักงาน คปภ. ของฝ่ ายกลยุทธ์ แ ละ
บริหารความเสี่ยง
เลิกประชุม

เวลา 09.20 น.
------------------------------------------------------

(นางอจรี พรสิริพงษ์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางชุลีพร ปัทมาลัย)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

Ajaree Pornsiripong / อจรี พรสริ พ
ิ งษ์
Subject:

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการซือหรือจ ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงของโครงการ
จ ้างดําเนิ นกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือจัดทําแผนปฏิบต
ั ิ
งานและตัวชีวัดของสํานักงาน คปภ. ประจําปี 2565 ให ้กับผูบ้ ริหารระดับสูงและ
พนักงานสํานักงาน คปภ. โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ครงที
ั 3/2564

Location:

Microsoft Teams Meeting

Start:
End:

Wed 8/4/2021 9:00 AM
Wed 8/4/2021 9:30 AM

Recurrence:

(none)

Meeting Status:

Meeting organizer

Organizer:

Ajaree Pornsiripong / อจรี พรสิรพ
ิ งษ ์

Required Attendees:

Chuleeporn Phudphong / ชุลพ
ี ร ปัทมาลัย; Yaowares Jutthikulsap / เยาวเรศ จุตก
ิ ล
ุ

ทร ัพย ์

เรียน คณะกรรมการทุกทาน
ตามที่บริษัท ลูกคิด จำกัด ไดสงเอกสารเพิ่มเติมประกอบการยื่นขอเสนองานจางดำเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำป 2565 ใหกับผูบริหารระดับสูงและพนักงาน
สำนักงาน คปภ. มายังฝายเลขานุการฯ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 (ตามเอกสารแนบ)
ในการนี้ ประธานกรรมการฯ จึงขอนัดหมายการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2564 ในวันพุธที่ ๔ สิงหาคม 2564
เวลา 09.00-09.30 น. ผานระบบ Microsoft Teams ตามลิงคที่แนบทายอีเมลฉบับนี้ เพื่อรวมกันพิจารณาเอกสารเพิ่มเติม
ของบริษัทฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขาประชุมตามวันและเวลาดังกลาว
อจรี พรสิริพงษ
กรรมการและเลขานุการ
________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

1

Learn More | Meeting options

________________________________________________________________________________

2

Meeting Summary
Total Number of Participants

3

Meeting Title
Meeting Start Time
Meeting End Time

ิ ประชุมคณะกรรมการซอหรื
ื
ขอเชญ
อจ ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงของโครงการจ ้างดําเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชงิ
ปฏิบัตก
ิ ารเพือจัดทําแผนปฏิบัตงิ านและตัวชวัี ดของสํานักงาน คปภ. ประจําปี 2565 ให ้กับผู ้บริหารระดับสูงและพนักงาน
สํานักงาน คปภ. โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ครังที 3/2564
8/4/2021, 8:43:04 AM
8/4/2021, 9:15:50 AM

Full Name
Yaowares Jutthikulsap / เยาวเรศ จุตก
ิ ล
ุ ทรัพย์
Ajaree Pornsiripong / อจรี พรสริ พ
ิ งษ์
Chuleeporn Phudphong / ชุลพ
ี ร ปั ทมาลัย

Join Time
8/4/2021, 8:43:04 AM
8/4/2021, 8:49:09 AM
8/4/2021, 9:03:20 AM

Leave Time
8/4/2021, 9:15:50 AM
8/4/2021, 9:15:45 AM
8/4/2021, 9:15:45 AM

Duration
32m 46s
26m 35s
12m 25s

Email
yaowaresj@oic.or.th
ajareep@oic.or.th
chuleepornph@oic.or.th

Role
Presenter
Organizer
Presenter

เอกสารแนบ ๙

ใบยืนยันราคา

LUKKID
LUKKID Co., Ltd
บริษัท ลูกคิด จำกัด

4 สิงหาคม 2564

31/123 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เลขทะเบียนบริษัท: 0105557123139
Tel: 084-939-9045, 086-984-0150 | Email: contact@lukkidgroup.com
TO: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนัก งาน คปภ.)
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000640927
ตามที่ บริษัท ลูกคิด จำกัด ได้ยื่นข้อเสนองานจ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบั ติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน
และตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงาน คปภ. นั้น บริษัท ลูกคิด จำกัด ขอ
ยืนยันราคาในการนำเสนอ โดยมีรายละเอียดดัง ต่อไปนี้
PROJECT DURATION

60 วัน

DESCRIPTION OF SERVICES

TOTAL

Hack the Future:
OIC Strategy Workshop (2 half–day workshops)
- ค่าพัฒนาและออกแบบหลักสูตร กระบวนการสอน
- ค่าจัดอบรม อุปกรณ์เเละการผลิตสื่อการอบรม
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
- ค่าวิทยากรหลักและทีมงาน Facilitators
- ค่าจัดหาวิทยากร และทีมกระบวนกรสำหรับการฝึกอบรบ
สำหรับผู้เข้าอบรม: จำนวนไม่เกิน 40 ท่าน

TOTAL BEFORE VAT

150,000.00

150,000.00

VAT (7%)
TOTAL AFTER VAT
สามารถสั่งจ่ายเป็นเช็คธนาคารหรือโอนค่าลงทะเบียนมาที่ :

10,500.00
160,500.00
เอกสารออกโดย:

ชื่อบัญชี: บจก. ลูกคิด
เลขที่บัญชี: 006-2-66108-9
ธนาคารกสิกรไทย (สาขาธนบุรี)
( เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล )

Ajaree Pornsiripong / อจรี พรสริ พ
ิ งษ์
Chuleeporn Phudphong / ชุลพ
ี ร ปัทมาลัย
Thursday, August 5, 2021 12:15 PM

From:
Sent:
To:

Ajaree Pornsiripong / อจรี พรสิรพ
ิ งษ;์ Yaowares Jutthikulsap / เยาวเรศ จุตก
ิ ล
ุ

Subject:

ทร ัพย ์
RE: รายงานผลพิจารณาการจ ้างดําเนิ นกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือจัดทําแผนปฏิบต
ั งิ านและตัวชีวัดของสํานักงาน คปภ. ประจําปี
2565 ให ้กับผูบ
้ ริหารระดับสูง และพนักงานสํานักงาน คปภ. โดยวิธเี ฉพาะ
เจาะจง

เรียน คณะกรรมการ
รับรองรายงานผลการพิจารณา
ชุลีพร ปทมาลัย
From: Ajaree Pornsiripong / อจรี พรสิริพงษ์ <ajareep@oic.or.th>
Sent: Thursday, August 5, 2021 11:36 AM
To: Chuleeporn Phudphong / ชุลีพร ปัทมาลัย <chuleepornph@oic.or.th>; Yaowares Jutthikulsap / เยาวเรศ จุติกุลทรัพย์
<yaowaresj@oic.or.th>
Subject: รายงานผลพิจารณาการจ้างดําเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือจัดทําแผนปฏิบตั ิงานและตัวชีวัดของสํานักงาน คปภ. ประจําปี
ให้กบั ผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง และพนักงานสํานักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน คณะกรรมการ
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผาน
ระบบประชุมออนไลน Microsoft Teams ซึ่งคณะกรรมการฯ มติเปนเอกฉันทเห็นสมควรใหจัดจ างบริษัท ลูกคิด จำกัด เปนผู
ดำเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำป 2565
ใหกับผูบริหารระดับสูง และพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ฝายเลขานุการขอสงรายงานผลพิจารณาการจางดำเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ใหกรรมการทุกทาน
ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ขอใหคณะกรรมการพิจารณารายงานผลการพิจารณาดังกลาว พรอมทั้งตอบกลับมายังอีเมลฉบับนี้วา
“รับรองรายงานผลการพิจารณา” เพื่อใหฝายเลขานุการดำเนินการสงขอมูลไปยังกลุมบริหารทรัพยสิน ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
อจรี พรสิริพงษ
กรรมการและเลขานุการ
1

Ajaree Pornsiripong / อจรี พรสริ พ
ิ งษ์
Yaowares Jutthikulsap / เยาวเรศ จุตก
ิ ล
ุ ทร ัพย ์
Thursday, August 5, 2021 1:42 PM

From:
Sent:
To:

Ajaree Pornsiripong / อจรี พรสิรพ
ิ งษ ์

Subject:

ตอบกลับ: รายงานผลพิจารณาการจ ้างดําเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรม
เชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือจัดทําแผนปฏิบต
ั งิ านและตัวชีวัดของสํานักงาน คปภ.
ประจําปี 2565 ให ้กับผูบ้ ริหารระดับสูง และพนักงานสํานักงาน คปภ. โดยวิธ ี
เฉพาะเจาะจง

รับรองรายงานผลการพิจารณางานจ้ างดําเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพือจัดทําแผนปฏิบัติงานและตัวชีวัดของสํ านักงาน คปภ. ประจําปี

2565 ให้ กับผู้บริหารระดับสู ง และพนักงานสํ านักงาน คปภ.
เยาวเรศ จุติกุลทรัพย์
กรรมการ
จาก: Ajaree Pornsiripong / อจรี พรสิริพงษ์ <ajareep@oic.or.th>
ส่ ง: 5 สิ งหาคม 2564 11:35 AM
ถึง: Chuleeporn Phudphong / ชุลีพร ปัทมาลัย <chuleepornph@oic.or.th>; Yaowares Jutthikulsap / เยาวเรศ จุติกุลทรัพย์
<yaowaresj@oic.or.th>
ชื อเรื อง: รายงานผลพิจารณาการจ้างดําเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือจัดทําแผนปฏิบตั ิงานและตัวชีวัดของสํานักงาน คปภ. ประจําปี 2565 ให้กบั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
และพนักงานสํานักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน คณะกรรมการ
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผาน
ระบบประชุมออนไลน Microsoft Teams ซึ่งคณะกรรมการฯ มติเปนเอกฉันทเห็นสมควรใหจัดจางบริษัท ลูกคิด จำกัด เปนผู
ดำเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำป 2565
ใหกับผูบริหารระดับสูง และพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ฝายเลขานุการขอสงรายงานผลพิจารณาการจางดำเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ใหกรรมการทุกทาน
ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ขอใหคณะกรรมการพิจารณารายงานผลการพิจารณาดังกลาว พรอมทั้งตอบกลับมายังอีเมลฉบับนี้วา
“รับรองรายงานผลการพิจารณา” เพื่อใหฝายเลขานุการดำเนินการสงขอมูลไปยังกลุมบริหารทรัพยสิน ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
อจรี พรสิริพงษ
กรรมการและเลขานุการ

1

Ajaree Pornsiripong / อจรี พรสริ พ
ิ งษ์
Ajaree Pornsiripong / อจรี พรสิรพ
ิ งษ ์
Thursday, August 5, 2021 1:58 PM

From:
Sent:
To:

Ajaree Pornsiripong / อจรี พรสิรพ
ิ งษ ์

Subject:

RE: รายงานผลพิจารณาการจ ้างดําเนิ นกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิง

ปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือจัดทําแผนปฏิบต
ั งิ านและตัวชีวัดของสํานักงาน คปภ. ประจําปี
2565 ให ้กับผูบ
้ ริหารระดับสูง และพนักงานสํานักงาน คปภ. โดยวิธเี ฉพาะ
เจาะจง

รับรองรายงานผลการพิจารณา
อจรี พรสิริพงษ
กรรมการและเลขานุการ
From: Ajaree Pornsiripong / อจรี พรสิริพงษ์ <ajareep@oic.or.th>
Sent: Thursday, August 5, 2021 1:55 PM
To: Ajaree Pornsiripong / อจรี พรสิ ริพงษ์ <ajareep@oic.or.th>
Subject: FW: รายงานผลพิจารณาการจ้างดําเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือจัดทําแผนปฏิบตั ิงานและตัวชีวัดของสํานักงาน คปภ. ประจําปี 2565 ให้กบั
ผูบ้ ริ หารระดับสูง และพนักงานสํานักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน คณะกรรมการ
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผาน
ระบบประชุมออนไลน Microsoft Teams ซึ่งคณะกรรมการฯ มติเปนเอกฉันทเห็นสมควรใหจัดจางบริษัท ลูกคิด จำกัด เปนผู
ดำเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำป 2565
ใหกับผูบริหารระดับสูง และพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ฝายเลขานุการขอสงรายงานผลพิจารณาการจางดำเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ใหกรรมการทุกทาน
ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ขอใหคณะกรรมการพิจารณารายงานผลการพิจารณาดังกลาว พรอมทั้งตอบกลับมายังอีเมลฉบับนี้วา
“รับรองรายงานผลการพิจารณา” เพื่อใหฝายเลขานุการดำเนินการสงขอมูลไปยังกลุมบริหารทรัพยสิน ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
อจรี พรสิริพงษ
กรรมการและเลขานุการ
From: Ajaree Pornsiripong / อจรี พรสิริพงษ์
Sent: Thursday, August 5, 2021 11:36 AM
1

To: Chuleeporn Phudphong / ชุลีพร ปัทมาลัย <chuleepornph@oic.or.th>; Yaowares Jutthikulsap / เยาวเรศ จุติกุลทรัพย์
<yaowaresj@oic.or.th>
Subject: รายงานผลพิจารณาการจ้างดําเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือจัดทําแผนปฏิบตั ิงานและตัวชีวัดของสํานักงาน คปภ. ประจําปี 2565 ให้กบั ผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง และพนักงานสํานักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน คณะกรรมการ
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผาน
ระบบประชุมออนไลน Microsoft Teams ซึ่งคณะกรรมการฯ มติเปนเอกฉันทเห็นสมควรใหจัดจางบริษัท ลูกคิด จำกัด เปนผู
ดำเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของสำนักงาน คปภ. ประจำป 2565
ใหกับผูบริหารระดับสูง และพนักงานสำนักงาน คปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ฝายเลขานุการขอสงรายงานผลพิจารณาการจางดำเนินกิจกรรมออกแบบและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ใหกรรมการทุกทาน
ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ขอใหคณะกรรมการพิจารณารายงานผลการพิจารณาดังกลาว พรอมทั้งตอบกลับมายังอีเมลฉบับนี้วา
“รับรองรายงานผลการพิจารณา” เพื่อใหฝายเลขานุการดำเนินการสงขอมูลไปยังกลุมบริหารทรัพยสิน ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
อจรี พรสิริพงษ
กรรมการและเลขานุการ

2

