
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอยีดคาใชจายในการจางที่ปรึกษา 
 

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดทําและปรบัปรุงสถานภาพชนิดพันธุสัตวที่ถูกคุกคามของประเทศไทย  
 

หนวยงานเจาของโครงการ กลุมงานความมั่นคงทางชีวภาพ  
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับ 5,210,000 บาท (หาลานสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)   
 
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ๒๔   มกราคม 2563 
    เปนเงิน   5,210,000 บาท (หาลานสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)    
 
4. คาตอบแทนบุคลากร  2,820,๐๐๐ บาท (ตารางท่ี 1) 

๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุมวิชาชีพดานสิ่งแวดลอม อนุกรมวิธาน ชีววิทยา  
ที่เคยมปีระสบการณการเปนหัวหนาโครงการท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันมากอน 

๔.๒ คุณสมบัติของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาไทยวุฒิการศกึษาระดับปริญญาโทข้ึนไป  
และประสบการณ ไมตํ่ากวา ๕ ป  

๔.๓ จาํนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลัก 10 คน บุคลากรสนับสนุน 2 คน  
 
๕. คาวัสดุอุปกรณ 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน) (ตารางท่ี 2) 

 

๖. คาใชจายอื่น ๆ 2,360,000 บาท (สองลานสามแสนหกหมื่นบาทถวน) (ตารางที่ 3) 
 
7. รายชื่อผูรับผิดชอบในการกําหนดคาใชจาย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR) 

7.๑ นายภาณุวัตร  กมุทชาติ  นกัวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 
7.2 นางสาวดาลัด  เสนทอง    นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
7.3 นางสาววราภรณ  บุรีรักษ นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

 
๘. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

๑) หลักเกณฑการคาํนวณราคากลางตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ 
ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

๒) อัตราคาใชจาย หลักเกณฑ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป สํานักมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ ๒๕๕๗ 

๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 
 



ตารางที่ 1 คาตอบแทนบุคลากร 2,820,๐๐๐ บาท 

รายการบุคลากร จํานวน 

(คน) 

ระดับ 

การศึกษา 

ประสบการณ/ความเช่ียวชาญ / 

ความชํานาญการ 

อัตราจาง  
(บาท/คน/เดือน) 

จํานวน 

เดือน 

รวมเงิน 

(บาท) 

1. บุคลากรหลัก      2,540,000 

1.1 หัวหนา/ผูจัดการ
โครงการ  
(ดานส่ิงแวดลอม) 

1 ปริญญาโท 

ข้ึนไป 

มีคุณวุฒิดานส่ิงแวดลอม และ

ประสบการณในการเปนผูจัดการ

โครงการประเภทเดยีวกัน 

กับโครงการน้ี หรือที่เก่ียวของ 

ไมนอยกวา 5 ปขึ้นไป  

58,000 5 290,000 

1.2 ผูเช่ียวชาญ 
ดานอนุกรมวิธาน 
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
และมีกระดูกสันหลัง 
 

8 ปริญญาโท 

ข้ึนไป 

มีคุณวุฒิดานอนุกรมวิธาน 

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ

การทํางานท่ีเก่ียวของไมนอยกวา 

5 ปขึ้นไป 

50,000 5 2,000,000 

1.3 ผูเช่ียวชาญ 
ดานระบบนิเวศ 

1 ปริญญาโท 

ข้ึนไป 

มีคุณวุฒิดานส่ิงแวดลอม  

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ

การทํางานท่ีเก่ียวของไมนอยกวา 

5 ปขึ้นไป 

50,000 5 250,000 

2. บุคลากรสนบัสนุน      280,000 

2.1 ผูชวยนักวิจัย 2 ปริญญาตร/ีโท มีคุณวุฒิดานชีววิทยา และ 
มีประสบการณทํางาน 
ในดานดังกลาวไมนอยกวา 2 ป 

20,000 7 280,000 

รวม 2,820,000 บาท 

 

 

 



ตารางที่ 2 คาวัสดุอุปกรณ จํานวน 30,000 บาท  

รายการ 
จํานวน 

/ปริมาณเปาหมาย 
วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1. คาใชจายในการจัดพิมพรายงานการศึกษา 
1) รายงานข้ันตน 
2) รายงานฉบับกลาง 
3) รายงานฉบับสมบูรณ ฉบับราง 
4) รายงานฉบับสมบูรณ ฉบับสุดทาย  
 

 
7 ชุด 
7 ชุด 
7 ชุด 
7 ชุด 

 

28,000 
          5,600 
          7,000 
          7,700 

7,700 
 

 
800 บาท/ชุด 

1,000 บาท/ชุด 
1,100 บาท/ชุด 
1,100 บาท/ชุด 

 
2. เอกสารตนฉบับทะเบียนสถานภาพชนิดพันธุ 
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
 

1 ชุด 1,000 เอกสารสี 

3. เอกสารตนฉบับทะเบียนสถานภาพชนิดพันธุ 
สัตวมีกระดูกสันหลัง 
 

1 ชุด 1,000 
 

เอกสารสี 

 รวม 30,000 บาท 

ตารางที่ 3 รายละเอียดคาใชจายอื่น ๆ  จํานวน 2,360,000 บาท 

รายการ 
จํานวน 

/ปริมาณเปาหมาย 
วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 

จัดทําทะเบียนสถานภาพชนิดพนัธุ 
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 

 711,050  

1. คาใชจายลงพื้นท่ีภาคสนาม 
- คาเบี้ยเล้ียง 
- คาที่พัก 
- คาแท็กซ่ี 
- คาจางเหมาบริการรถยนต (รถตู) 
- คาบัตรโดยสารเครื่องบิน 

6 คร้ัง 
240 บาท/10 คน/6 ครั้ง/4 วัน 
750 บาท/10 คน/6 ครั้ง/3 วัน  

200 บาท/10 คน/6 ครั้ง/2 เท่ียว  
2,800 บาท/1 คัน/6 คร้ัง/4 วัน  

2,500 บาท/8 คน/6 คร้ัง/2 เที่ยว  
 

523,800 
57,600 

135,000 
24,000 
67,200 

240,000 

 
240 บาท/คน/วัน 
750 บาท/คน/วัน 

200 บาท/คน/เที่ยว 
2,800 บาท/คัน/วัน 

2,500 บาท/คน/เท่ียว 

2. คาจัดประชุมหารือกลุมยอยผูเช่ียวชาญ 
- คาอาหารกลางวัน 
- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
- คาเอกสารประกอบการประชุม 
- คาท่ีพัก 
- คาแท็กซ่ี 
- คาบัตรโดยสารเครื่องบิน 

5 คร้ัง 
500 บาท/10 คน/5 คร้ัง 

50 บาท/10 คน/2 มื้อ/5 ครั้ง  
70 บาท/10 คน/5 ครั้ง  

750 บาท/5 คน/5 คร้ัง/1 วัน  
200 บาท/5 คน/5 ครั้ง/2 เที่ยว  

2,500 บาท/5 คน/5 คร้ัง/2 เท่ียว 

187,250 
25,000 

5,000 
3,500 

18,750 
10,000 

125,000 

 
500 บาท/คน/คร้ัง 
50 บาท/คน/คร้ัง 
70 บาท/คน/คร้ัง 
750 บาท/คน/วัน 

200 บาท/คน/เที่ยว 
2,500 บาท/คน/เท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายการ 
จํานวน 

/ปริมาณเปาหมาย 
วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 

การปรบัปรุงทะเบียนสถานภาพชนิดพันธุ 
สัตวมีกระดูกสันหลัง 

 1,077,000  

1. คาใชจายลงพื้นท่ีภาคสนาม 
- คาเบี้ยเล้ียง 
- คาที่พัก 
- คาแท็กซ่ี 
- คาจางเหมาบริการรถยนต (รถตู) 
- คาบัตรโดยสารเครื่องบิน 

10 ครั้ง 
240 บาท/10 คน/10 คร้ัง/4 วัน 
750 บาท/10 คน/10 คร้ัง/3 วัน  
200 บาท/10 คน/10 ครั้ง/2 เที่ยว  
2,800 บาท/1 คัน/10 ครั้ง/4 วัน  
2,500 บาท/8 คน/10 ครั้ง/2 เท่ียว  

 

873,000 
96,000 

225,000 
40,000 

112,000 
400,000 

 
240 บาท/คน/วัน 
750 บาท/คน/วัน 

200 บาท/คน/เที่ยว 
2,800 บาท/คัน/วัน 

2,500 บาท/คน/เท่ียว 

2. คาจัดประชุมหารือกลุมยอยผูเช่ียวชาญ 
- คาอาหารกลางวัน 
- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
- คาเอกสารประกอบการประชุม 
- คาท่ีพัก 
- คาแท็กซ่ี 
- คาบัตรโดยสารเครื่องบิน 

5 คร้ัง 
500 บาท/15 คน/5 คร้ัง 

50 บาท/15 คน/2 มื้อ/5 ครั้ง  
70 บาท/15 คน/5 ครั้ง  

750 บาท/5 คน/5 คร้ัง/1 วัน  
200 บาท/5 คน/5 ครั้ง/2 เที่ยว  

2,500 บาท/5 คน/5 คร้ัง/2 เท่ียว 

204,000 
37,500 

7,500 
5,250 

18,750 
10,000 

125,000 
 

 
500 บาท/คน/คร้ัง 
50 บาท/คน/ม้ือ 
70 บาท/คน/คร้ัง 
750 บาท/คน/วัน 

200 บาท/คน/เท่ียว 
2,500 บาท/คน/เท่ียว 

คาจัดทําฐานขอมูลสถานภาพชนิดพันธุสัตว 
ที่ถูกคุกคาม (คาออกแบบ)  
 

1 ฐานขอมูล 500,000 1 ฐานขอมูล 

คาจัดประชุมรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะฯ 
- คาอาหารกลางวัน 
- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
- คาเอกสารประกอบการประชุม 
 

1 คร้ัง 
500 คน/100 คน/1 ครั้ง 

50 บาท/100 คน/2 มื้อ/1 คร้ัง 
70 บาท/100 คน/1 คร้ัง 

67,000 
50,000 
10,000 

7,000 

 
500 บาท/คน/ม้ือ 
50 บาท/คน/ม้ือ 
70 บาท/คน/คร้ัง 

 
คาเบ็ดเตล็ด 

 
 4,950  

 รวม 2,360,000 บาท 

 

 

 


