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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายในการจางที่ปรึกษา 

1. ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาและประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย  

หนวยงานเจาของโครงการ  กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ     
 กลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร      

วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร   2,392,600 บาท  (สองลานสามแสนเกาหมื่นสองพันหกรอยบาทถวน) 

2. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)   วันที ่๑๕ มกราคม 2563    เปนเงิน  2,392,600 บาท 

3. คาตอบแทนบุคลากร  1,752,000 บาท  (หนึ่งลานเจ็ดแสนหาหมื่นสองพันบาทถวน) 
    (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายที ่1)     

3.1 ประเภทที่ปรึกษา   กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ       
3.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา    ที่ปรึกษาไทย มีประสบการณระหวาง 5-10 ป    
3.3 จํานวนที่ปรึกษา 

1) จํานวนที่ปรึกษาหลัก    8 คน จํานวนเงิน  150,000     บาท 
2) จํานวนบุคลากรสนับสนุน   2 คน จํานวนเงิน  252,000     บาท 

4. คาวัสดุอุปกรณ    ๔,๓๐๐      บาท   (      สี่พันสามรอยบาทถวน) 
    (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายที่ 2)      

5. คาใชจายอื่นๆ   6๓๖,๓00    บาท      (หกแสนสามหมื่นหกพันสามรอยบาทถวน) 
    (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายที่ 3)    
  

6. รายชื่อผูรับผิดชอบในการกําหนดคาใชจาย/คาดําเนินงาน/ขอบเขตการดําเนินงาน (TOR)  

6.1  นางภัทรินทร  ทองสิมา นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ    
6.2  นางสาวสโรชา  หรุนศิร ิ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ    
6.3  นายศตวรรษ  เลื่อนสาคร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน    

7. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

-  หลักเกณฑการคํานวณราคากลาง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด     
ที่ กค 0907/12725 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556       
-  หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป    
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561      
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รายละเอียดคาใชจายแนบทายตาราง 

เอกสารแนบทายที่ 1   คาตอบแทนบุคลากรที่ปรึกษา 

ลําดับ รายการที่ปรึกษา 
จํานวน 
(คน) 

ราคากลาง 
(คน/เดือน/

บาท) 

Man-
Months 

วงเงิน 
(บาท) 

1 บุคลากรหลัก    1,500,000 
 1.  ผูจัดการโครงการ ๑ 50,๐๐๐ 4 200,๐๐๐ 
 ๒.  ผูเชี่ยวชาญดานความหลากหลาย 

 ทางชีวภาพ/ระบบนิเวศ 
2 50,000 4 400,000 

 ๓.  ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและแผน 1 50,000 2 100,000 
 ๔.  ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม/

การจัดการสิ่งแวดลอม 
1 50,000 4 200,000 

 5.  ผูเชี่ยวชาญดานอนุกรมวิธานสัตว 2 50,000 4 400,000 
 6.  ผูเชี่ยวชาญดานอนุกรมวิธานพืช 1 50,000 4 200,000 

2 บุคลากรสนับสนุน    252,000 
 1. เจาหนาท่ีโครงการ (ปริญญาโท) 2 18,000 7 252,000 
 รวม 1,752,000 
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เอกสารแนบทายที่ 2   คาว ัสดุอุปกรณ 
 

ลําดับ รายการ หนวย ราคากลาง(บาท) เปนเงิน (บาท) 

1 คาวัสดุสํานักงาน - - 4,300 

รวม 4,300 
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เอกสารแนบทายที่ 3   คาใชจายอื่น ๆ  

ลําดับ รายการ หนวย ราคากลาง (บาท) 
เปนเงิน 
(บาท) 

1 คาศึกษา สํารวจ รวบรวมขอมูลในพ้ืนท่ี 
- สถานการณและภัยคุกคาม ไดแก  
การบุกรุกพ้ืนท่ีปาไม การทําลายพื้นที่ 
ชุมน้ํา ภาวะมลพิษ การรุกรานของ 
ชนิดพันธุตางถ่ิน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

- 83,000 83,000 

2 คาใชสอย  
- คาจางเหมาบริการรถยนต (รถตู) 2 คัน 

4 ครั้ง 
2 คัน/2 วัน/4 ครั้ง 

- อัตรา 2,800 บ./คัน/วัน 44,800 

3 คาจัดประชุมยอย 
- คาอาหารกลางวัน 
- คาเครื่องดื่มและอาหารวาง 
- คาเอกสารประกอบการประชุม 

4 ครั้ง/50 คน 
50 คน/1 ม้ือ/4 ครั้ง 
50 คน/2 ม้ือ/4 ครั้ง 

50 ชุด/4 ครั้ง 

 
- อัตรา 500 บ./คน 
- อัตรา 35 บ./คน 
- อัตรา 70 บ./คน 

128,000 
100,000 

14,000 
14,000 

4 คาจัดประชุมผูเชี่ยวชาญ 
- คาเครื่องดื่มและอาหารวาง 
- คาเอกสารประกอบการประชุม 

25 คน/1 มื้อ/4 ครั้ง 
25 ชุด/4 ครั้ง 

 
- อัตรา 35 บ./คน 
- อัตรา 70 บ./คน 

10,500 
3,500 
7,000 

5 คาจัดประชุมสัมมนา  
- คาอาหารกลางวัน 
- คาเครื่องดื่มและอาหารวาง 
- คาเอกสารประกอบการประชุม 

1 ครั้ง/100 คน 
100 คน/1 ม้ือ/2 ครั้ง 
100 คน/2 ม้ือ/2 ครั้ง 

100 ชุด/2 ครั้ง 

 
- อัตรา 500 บ./คน 
- อัตรา 50 บ./คน 
- อัตรา 70 บ./คน 

134,000 
100,000 

20,000 
14,000 

6 คาจัดพิมพเอกสารรายงานการศึกษา 
- รายงานขั้นตน 
- รายงานฉบับกลาง 
- รายงานฉบับสมบูรณ (ฉบับราง) 
- รายงานฉบับสมบูรณและเอกสารสรุป
สําหรับผูบริหาร/ซีดีรอม 

 
10 ชุด 
10 ชุด 
10 ชุด 
20 ชุด 

 
- อัตรา 300 บ./ชุด 
- อัตรา 500 บ./ชุด 
- อัตรา 800 บ./ชุด 

- อัตรา 1,000 บ./ชุด 

36,000 
3,000 
5,000 
8,000 

20,000 

7 คาจัดทําเอกสารเผยแพร 1,000 ชุด อัตรา 200 บ./ชุด 200,000 
 รวม   636,300 

 


