
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายในการจางที่ปรึกษา 

๑. ช่ือโครงการ จัดทํารายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒. หนวยงานเจาของโครงการ กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดลอม กลุมงานติดตามประเมินสถานการณ 
๓. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร   ๒,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
๔. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)   ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

เปนเงิน    ๒,๐๐๐,๐๐๐    บาท  (สองลานบาทถวน) 
๕. คาตอบแทนบุคลากร    ๑,๑๘๔,๐๐๐   บาท  (ดังรายละเอียดในตารางท่ี ๑) 

ตารางท่ี ๑  รายละเอียดคาตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 
 

รายการที่ปรึกษา จํานวน 
(คน) 

ราคากลาง 
(คน/เดือน/

บาท) 

Man-Months วงเงิน (บาท) 

๑. บุคลากรหลัก ๕    
   ๑.๑ หัวหนาโครงการ ๑ ๖๐,๐๐๐ ๒ ๑๒๐,๐๐๐ 
   ๑.๒ ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการ
บริหารส่ิงแวดลอม 

๑ ๕๖,๐๐๐ ๓.๕ ๑๙๖,๐๐๐ 

   ๑.๓ ผูเช่ียวชาญดานการจัดการ
มลพิษ 

๑ ๕๖,๐๐๐ ๓.๕ ๑๙๖,๐๐๐ 

   ๑.๔ ผูเช่ียวชาญดานวิทยาศาสตร ๑ ๕๖,๐๐๐ ๓.๕ ๑๙๖,๐๐๐ 
   ๑.๕ ผูเช่ียวชาญดานเศรษฐศาสตร/
หรือสังคมศาสตร 

๑ ๕๖,๐๐๐ ๓.๕ ๑๙๖,๐๐๐ 

๒. บุคลากรสนับสนุน ๒    
   ๒.๑ ผูชวยนักวิจัย (ปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโท) 

๑ ๒๐,๐๐๐ ๗ ๑๔๐,๐๐๐ 

   ๒.๒ เจาหนาท่ีประสานงานวิชาการ 
(ปริญญาตรีหรือปริญญาโท) 

๑ ๒๐,๐๐๐ ๗ ๑๔๐,๐๐๐ 

รวม ๑,๑๘๔,๐๐๐ 
 
๕.๑ ประเภทท่ีปรึกษา  กลุมวิชาชีพเฉพาะท่ีมีความเช่ียวชาญในดานเทคโนโลยีการบริหาร

ส่ิงแวดลอม การจัดการมลพิษ วิทยาศาสตร เศรษฐศาสตรหรือสังคมศาสตร หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของกับการศึกษา    

๕.๒ คุณสมบัติท่ีปรึกษา คุณสมบัติท่ีปรึกษารายละเอียดในตารางท่ี ๒      
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ ๓ 



๒ 
 
ตารางท่ี ๒ คุณสมบัติของท่ีปรึกษา 

ประเภททีป่รกึษา จํานวน 
(คน) 

ระดับการศกึษา ประสบ- 
การณ (ป) 

ราคากลาง 
คน/เดือน 
(บาท) 

Man-
Months 

วงเงิน
ทั้งหมด 
(บาท) 

คุณสมบตัพิิเศษ/สาขาความ
เชี่ยวชาญ 

๑. บุคลากรหลัก 
   ๑.๑ หัวหนาโครงการ ๑ ปริญญาโทข้ึนไป ๕-๑๐ ๖๐,๐๐๐ 2 ๑๒๐,๐๐๐ มีประสบการณในการเปน

หัวหนาโครงการประเภท
เดียวกันกับโครงการน้ีไมตํ่ากวา 
๕ ปข้ึนไป 

   ๑.๒ ผูเช่ียวชาญดาน 
เทคโนโลยีการบริหาร
ส่ิงแวดลอม 

๑ ปริญญาโทข้ึนไป ๕-๑๐ ๕๖,๐๐๐ ๓.๕ ๑๙๖,๐๐๐ มีคุณวุฒิทางดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปาไม นํ้า หรือมี
ประสบการณการทํางานใน
ดานดังกลาว ไมตํ่ากวา ๕ ป
ข้ึนไป 

   ๑.๓ ผูเช่ียวชาญดาน 
การจัดการมลพิษ 

๑ ปริญญาโทข้ึนไป ๕-๑๐ ๕๖,๐๐๐ ๓.๕ ๑๙๖,๐๐๐ มีคุณวุฒิทางดานการจัดการ
มลพิษ หรือมีประสบการณ
การทํางานในดานดังกลาว  
ไมตํ่ากวา ๕ ปข้ึนไป 

   ๑.๔ ผูเช่ียวชาญดาน
วิทยาศาสตร 

๑ ปริญญาโทข้ึนไป ๕-๑๐ ๕๖,๐๐๐ ๓.๕ ๑๙๖,๐๐๐ มีคุณวุฒิดานวิทยาศาสตรหรือ 
มีประสบการณการทํางานใน
ดานดังกลาว ไมตํ่ากวา ๕ ป
ข้ึนไป 

   ๑.๕  ผูเช่ียวชาญดาน
เศรษฐศาสตร/หรือ
สังคมศาสตร 

๑ ปริญญาโทข้ึนไป ๕-๑๐ ๕๖,๐๐๐ ๓.๕ ๑๙๖,๐๐๐ มีคุณวุฒิดานเศรษฐศาสตร
หรือสังคมศาสตร 
มีประสบการณการทํางานใน
ดานดังกลาว ไมตํ่ากวา ๕ ป
ข้ึนไป 

๒. บุคลากรสนับสนุน 
   ๒.๑ นักวิจัย/ผูชวย
นักวิจัย 

๑ ปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโท 

๒-๓ ๒๐,๐๐๐ ๗ ๑๔๐,๐๐๐ มีคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร 
สาขาส่ิงแวดลอม หรืออ่ืน  ๆ 
ท่ีเก่ียวของและ 
มีประสบการณทํางานดาน
ดังกลาว  
ไมตํ่ากวา ๑ ป 

   ๒.๒ เจาหนาท่ี
ประสานงานวิชาการ 

๑ ปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโท 

๑-๒ ๒๐,๐๐๐ ๗ ๑๔๐,๐๐๐ มีคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร
สาขาส่ิงแวดลอม หรือ อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของและมีประสบการณ
ทํางานดานดังกลาว  
ไมตํ่ากวา ๑ ป 

๕.๓ จํานวนบุคลากร     ๕    คน 
๖. คาวัสดุอุปกรณ    ๒๖๔,๐๑๐    บาท (ดังรายละเอียดตารางท่ี ๓) 
๗. คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ (ถามี)    - ไมมี -    บาท 
๘. คาใชจายอ่ืน  ๆ  ๕๕๑,๙๙๐    บาท (ดังรายละเอียดตารางท่ี ๔) 



๓ 
 
๙. รายช่ือผูรับผิดชอบในการกําหนดคาใชจาย/ดําเนินการ/ขอบเขตของงาน (TOR)  
 ๙.๑  นายฉัตรชัย  อินตะทา  นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

๙.๒ นางสาวเทพอารี  จึงสถาปตยชัย นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการ 
๙.๓ นายเฉลิมวุฒิ  อุตโน   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๐. ท่ีมาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  
 ๑๐.๑ หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม 

๒๕๕๖ เร่ือง หลักเกณฑราคากลางการจางท่ีปรึกษา  
 ๑๐.๒ คู มือการจางท่ีปรึกษา ศูนยขอมูลท่ีปรึกษาไทย กระทรวงการคลังhttp://www.consultant. 

pdmo.go.th/files/th/Hiring%20a%20consultant%20(manual).pdf 

 ๑๐.๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๙๐๓/ ว๙๙ ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เร่ือง แนวทางการใชอัตรา
คาตอบแทนท่ีปรึกษาไทยอัตราใหม 

 ๑๐.๔ หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป สํานักงบประมาณ 
มกราคม ๒๕๖๑ 

 
ตารางท่ี ๓ รายละเอียดคาวัสดุอุปกรณ  

รายการ จํานวน วงเงิน (บาท) หมายเหต ุ
๑) คาจัดทําเอกสาร (รายงานการศึกษา
และเอกสารการประชุมกลุมยอยและการ
ประชุมสัมมนา)  

670 ชุด ๒๖๑,๕๐๐ - เอกสารรายงานการศึกษา  
๖๕๐ บ. x ๓7๐ ชุด 
- เอกสารการประชุมกลุมยอย  
๗๐ บ. x ๓ คร้ัง x คร้ังละ ๕๐ ชุด 
- เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา ๗0 บ. x ๑ คร้ัง x 
๑๕๐ ชุด 

๒) คาใชจายอ่ืน  ๆไดแก คาโทรศัพท 
โทรสาร และคาจัดสงไปรณีย ฯลฯ 

 ๒,๕๑๐ เหมาจาย 

รวม ๒๖๔,๐๑๐  
 



๔ 
ตารางท่ี ๔ รายละเอียดคาใชจายอ่ืน  ๆ 

รายการ จํานวน วงเงิน (บาท) หมายเหต ุ
๑) คาสํารวจขอมูลภาคสนาม  3๕๗,๙๙๐   

- คาเบ้ียเล้ียง ๑๓ คน /๔ วัน /๓ คร้ัง ๓๗,๔๔๐ ๒๔๐ บ./คน/วัน 
- คาท่ีพัก 
 

๑๓ คน /๓ คืน /๓ คร้ัง 
 

๘7,๗๕๐ 
 

๗๕0 บ./1 คน/คืน  
 

- คาเชารถตูและนํ้ามันเช้ือเพลิง ๓ คร้ัง ๖๗,๒๐๐ อัตรา ๒๒,๔๐๐ บ./คร้ัง 
((๒,๘๐๐/วัน/คัน) ใช ๒ คัน ๔ วัน) 

- คาเคร่ืองบินโดยสาร ๑๐ คน/๓ คร้ัง ๑๕๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ บ./คน/คร้ัง (ไป-กลับ) 
- คาพาหนะ (TAXI) ๑๓ คน/๓ คร้ัง ๑๕,๖๐๐ ๔00 บ./คน/คร้ัง (ไป-กลับ) 

๒) คาจัดประชุมสัมมนา  ๑๘๕,๐๐๐  
คาอาหารและเคร่ืองด่ืม     
- ประชุมกลุมยอย ๓ คร้ัง/คร้ังละ ๕๐ คน ๘๒,๕๐๐ ๕๕๐ บ./คน/คร้ัง 
- ประชุมสัมมนา ๑ คร้ัง/ ๑๕๐ คน ๘๒,๕๐๐ ๕๕๐ บ./คน/คร้ัง 
- คาเชาหองประชุมพรอมอุปกรณ ๔ คร้ัง ๒๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ บ./คร้ัง  

๓) คาแปลเอกสารไทย-อังกฤษ  30 หนา ๙,๐๐๐ ๓๐๐ บ./หนา 
รวม ๕๕๑,๙๙๐  

หมายเหต:ุ รายการคาใชจายวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอ่ืน  ๆสามารถถัวจายไดตามความเหมาะสม 


