เอกสารแนบ ๓
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายในการจางที่ปรึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อโครงการ จัดทํารายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๓
หนวยงานเจาของโครงการ กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม กลุมงานติดตามประเมินสถานการณ
วงเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓
เปนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาทถวน)
๕. คาตอบแทนบุคลากร ๑,๑๘๔,๐๐๐ บาท (ดังรายละเอียดในตารางที่ ๑)
ตารางที่ ๑ รายละเอียดคาตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ
รายการที่ปรึกษา

จํานวน
(คน)

ราคากลาง
(คน/เดือน/
บาท)

Man-Months

วงเงิน (บาท)

๑. บุคลากรหลัก
๑.๑ หัวหนาโครงการ
๑.๒ ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการ
บริหารสิ่งแวดลอม
๑.๓ ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการ
มลพิษ
๑.๔ ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร
๑.๕ ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตร/
หรือสังคมศาสตร
๒. บุคลากรสนับสนุน
๒.๑ ผูชวยนักวิจัย (ปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโท)
๒.๒ เจาหนาที่ประสานงานวิชาการ
(ปริญญาตรีหรือปริญญาโท)

๕
๑
๑

๖๐,๐๐๐
๕๖,๐๐๐

๒
๓.๕

๑๒๐,๐๐๐
๑๙๖,๐๐๐

๑

๕๖,๐๐๐

๓.๕

๑๙๖,๐๐๐

๑
๑

๕๖,๐๐๐
๕๖,๐๐๐

๓.๕
๓.๕

๑๙๖,๐๐๐
๑๙๖,๐๐๐

๒
๑

๒๐,๐๐๐

๗

๑๔๐,๐๐๐

๑

๒๐,๐๐๐

๗

๑๔๐,๐๐๐
รวม ๑,๑๘๔,๐๐๐

๕.๑ ประเภทที่ ป รึ ก ษา กลุ ม วิ ชาชี พเฉพาะที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในด านเทคโนโลยี ก ารบริ ห าร
สิ่งแวดลอม การจัดการมลพิษ วิทยาศาสตร เศรษฐศาสตรหรือสังคมศาสตร หรือสาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการศึกษา
๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา คุณสมบัติที่ปรึกษารายละเอียดในตารางที่ ๒

๒
ตารางที่ ๒ คุณสมบัติของที่ปรึกษา
ประเภททีป่ รึกษา

จํานวน
(คน)

ระดับการศึกษา

๑

ปริญญาโทขึ้นไป

๕-๑๐

๖๐,๐๐๐

2

๑.๒ ผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดลอม

๑

ปริญญาโทขึ้นไป

๕-๑๐

๕๖,๐๐๐

๓.๕

๑.๓ ผูเชี่ยวชาญดาน
การจัดการมลพิษ

๑

ปริญญาโทขึ้นไป

๕-๑๐

๕๖,๐๐๐

๓.๕

๑.๔ ผูเชี่ยวชาญดาน
วิทยาศาสตร

๑

ปริญญาโทขึ้นไป

๕-๑๐

๕๖,๐๐๐

๓.๕

๑.๕ ผูเชี่ยวชาญดาน
เศรษฐศาสตร/หรือ
สังคมศาสตร

๑

ปริญญาโทขึ้นไป

๕-๑๐

๕๖,๐๐๐

๓.๕

๑

ปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโท

๒-๓

๒๐,๐๐๐

๗

๑

ปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโท

๑-๒

๒๐,๐๐๐

๗

๑. บุคลากรหลัก
๑.๑ หัวหนาโครงการ

๒. บุคลากรสนับสนุน
๒.๑ นักวิจัย/ผูชวย
นักวิจัย

๒.๒ เจาหนาที่
ประสานงานวิชาการ

ประสบ- ราคากลาง
การณ (ป) คน/เดือน
(บาท)

ManMonths

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

วงเงิน
ทั้งหมด
(บาท)

คุณสมบัตพิ ิเศษ/สาขาความ
เชี่ยวชาญ

๑๒๐,๐๐๐ มีประสบการณในการเปน
หัวหนาโครงการประเภท
เดียวกันกับโครงการนี้ไมต่ํากวา
๕ ปขึ้นไป
๑๙๖,๐๐๐ มีคุณวุฒิทางดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปาไม น้ํา หรือมี
ประสบการณการทํางานใน
ดานดังกลาว ไมต่ํากวา ๕ ป
ขึ้นไป
๑๙๖,๐๐๐ มีคุณวุฒิทางดานการจัดการ
มลพิษ หรือมีประสบการณ
การทํางานในดานดังกลาว
ไมต่ํากวา ๕ ปขึ้นไป
๑๙๖,๐๐๐ มีคุณวุฒิดา นวิทยาศาสตรหรือ
มีประสบการณการทํางานใน
ดานดังกลาว ไมต่ํากวา ๕ ป
ขึ้นไป
๑๙๖,๐๐๐ มีคุณวุฒิดานเศรษฐศาสตร
หรือสังคมศาสตร
มีประสบการณการทํางานใน
ดานดังกลาว ไมต่ํากวา ๕ ป
ขึ้นไป
๑๔๐,๐๐๐ มีคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร
สาขาสิ่งแวดลอม หรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวของและ
มีประสบการณทํางานดาน
ดังกลาว
ไมต่ํากวา ๑ ป
๑๔๐,๐๐๐ มีคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร
สาขาสิ่งแวดลอม หรือ อื่นๆ ที่
เกี่ยวของและมีประสบการณ
ทํางานดานดังกลาว
ไมต่ํากวา ๑ ป

๓
๙. รายชื่อผูรับผิดชอบในการกําหนดคาใชจาย/ดําเนินการ/ขอบเขตของงาน (TOR)
๙.๑ นายฉัตรชัย อินตะทา
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
๙.๒ นางสาวเทพอารี จึงสถาปตยชัย นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
๙.๓ นายเฉลิมวุฒิ อุตโน
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
๑๐. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
๑๐.๑ หนั งสื อสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด วนที่ สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑราคากลางการจางที่ปรึกษา
๑๐.๒ คู มื อการจ างที่ ปรึ กษา ศู นย ข อมู ลที่ ปรึ กษาไทย กระทรวงการคลั งhttp://www.consultant.
pdmo.go.th/files/th/Hiring%20a%20consultant%20(manual).pdf
๑๐.๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๓/ ว๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่อง แนวทางการใชอัตรา
คาตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม
๑๐.๔ หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป สํานักงบประมาณ
มกราคม ๒๕๖๑
ตารางที่ ๓ รายละเอียดคาวัสดุอุปกรณ
รายการ
๑) คาจัดทําเอกสาร (รายงานการศึกษา
และเอกสารการประชุมกลุมยอยและการ
ประชุมสัมมนา)

จํานวน
670 ชุด

วงเงิน (บาท)
หมายเหตุ
๒๖๑,๕๐๐ - เอกสารรายงานการศึกษา
๖๕๐ บ. x ๓7๐ ชุด
- เอกสารการประชุมกลุมยอย
๗๐ บ. x ๓ ครั้ง x ครั้งละ ๕๐ ชุด
- เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา ๗0 บ. x ๑ ครั้ง x
๑๕๐ ชุด
๒,๕๑๐ เหมาจาย

๒) คาใชจายอืน่ ๆ ไดแก คาโทรศัพท
โทรสาร และคาจัดสงไปรณีย ฯลฯ
รวม

๒๖๔,๐๑๐

๔
ตารางที่ ๔ รายละเอียดคาใชจายอื่นๆ
รายการ
๑) คาสํารวจขอมูลภาคสนาม
- คาเบี้ยเลี้ยง
- คาที่พัก
- คาเชารถตูและน้ํามันเชื้อเพลิง
- คาเครื่องบินโดยสาร
- คาพาหนะ (TAXI)
๒) คาจัดประชุมสัมมนา
คาอาหารและเครื่องดื่ม
- ประชุมกลุมยอย
- ประชุมสัมมนา
- คาเชาหองประชุมพรอมอุปกรณ
๓) คาแปลเอกสารไทย-อังกฤษ

จํานวน
๑๓ คน /๔ วัน /๓ ครั้ง
๑๓ คน /๓ คืน /๓ ครั้ง
๓ ครั้ง
๑๐ คน/๓ ครั้ง
๑๓ คน/๓ ครั้ง

วงเงิน (บาท)
หมายเหตุ
3๕๗,๙๙๐
๓๗,๔๔๐ ๒๔๐ บ./คน/วัน
๘7,๗๕๐ ๗๕0 บ./1 คน/คืน
๖๗,๒๐๐ อัตรา ๒๒,๔๐๐ บ./ครั้ง
((๒,๘๐๐/วัน/คัน) ใช ๒ คัน ๔ วัน)
๑๕๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ บ./คน/ครั้ง (ไป-กลับ)
๑๕,๖๐๐ ๔00 บ./คน/ครั้ง (ไป-กลับ)
๑๘๕,๐๐๐

๓ ครั้ง/ครั้งละ ๕๐ คน
๘๒,๕๐๐ ๕๕๐ บ./คน/ครั้ง
๑ ครั้ง/ ๑๕๐ คน
๘๒,๕๐๐ ๕๕๐ บ./คน/ครั้ง
๔ ครั้ง
๒๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ บ./ครั้ง
30 หนา
๙,๐๐๐ ๓๐๐ บ./หนา
รวม
๕๕๑,๙๙๐
หมายเหตุ: รายการคาใชจายวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ สามารถถัวจายไดตามความเหมาะสม

