เอกสารแนบ ๓
๓
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อโครงการ จัดทารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๙ กันยายน ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๑,๒๓๒,๐๐๐ บาท (ดังรายละเอียดในตารางที่ ๑)
ตารางที่ ๑ รายละเอียดค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ
รายการที่ปรึกษา

จานวน
(คน)

ราคากลาง
(คน/เดือน/
บาท)

Man-Months

วงเงิน (บาท)

๑. บุคลากรหลัก
๑.๑ หัวหน้าโครงการ
๑.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการ
บริหารสิ่งแวดล้อม
๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
มลพิษ
๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์
๑.๕ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์/
หรือสังคมศาสตร์
๒. บุคลากรสนับสนุน
๒.๑ ผู้ช่วยนักวิจัย (ปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโท)
๒.๒ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ
(ปริญญาตรีหรือปริญญาโท)

๕
๑
๑

๖๐,๐๐๐
๕๖,๐๐๐

๔
๓

๒๔๐,๐๐๐
๑๖๘,๐๐๐

๑

๕๖,๐๐๐

๓

๑๖๘,๐๐๐

๑
๑

๕๖,๐๐๐
๕๖,๐๐๐

๓
๓

๑๖๘,๐๐๐
๑๖๘,๐๐๐

๒
๑

๒๐,๐๐๐

๘

๑๖๐,๐๐๐

๑

๒๐,๐๐๐

๘

๑๖๐,๐๐๐
รวม ๑,๒๓๒,๐๐๐

๕.๑ ประเภทที่ ป รึ ก ษา กลุ่ ม วิ ช าชี พ เฉพาะที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในด้ า นเทคโนโลยี ก ารบริ ห าร
สิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา
๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา คุณสมบัติที่ปรึกษารายละเอียดในตารางที่ ๒

๒
ตารางที่ ๒ คุณสมบัติของที่ปรึกษา
ประเภททีป่ รึกษา

จานวน
(คน)

ระดับการศึกษา

๑

ปริญญาโทขึ้นไป

๕-๑๐

๖๐,๐๐๐

๔

๑.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม

๑

ปริญญาโทขึ้นไป

๕-๑๐

๕๖,๐๐๐

๓

๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การจัดการมลพิษ

๑

ปริญญาโทขึ้นไป

๕-๑๐

๕๖,๐๐๐

๓

๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์

๑

ปริญญาโทขึ้นไป

๕-๑๐

๕๖,๐๐๐

๓

๑.๕ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เศรษฐศาสตร์/หรือ
สังคมศาสตร์

๑

ปริญญาโทขึ้นไป

๕-๑๐

๕๖,๐๐๐

๓

๑

ปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโท

๒-๓

๒๐,๐๐๐

๘

๑

ปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโท

๑-๒

๒๐,๐๐๐

๘

๑. บุคลากรหลัก
๑.๑ หัวหน้าโครงการ

๒. บุคลากรสนับสนุน
๒.๑ นักวิจัย/ผู้ช่วย
นักวิจัย

๒.๒ เจ้าหน้าที่
ประสานงานวิชาการ

ประสบ- ราคากลาง
การณ์ (ปี) คน/เดือน
(บาท)

ManMonths

๕.๓ จานวนบุคลากร ๕ คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๒๕๑,๕๖๐ บาท (ดังรายละเอียดตารางที่ ๓)
๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - ไม่มี - บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๕๑๖,๔๔๐ บาท (ดังรายละเอียดตารางที่ ๔)

วงเงิน
ทั้งหมด
(บาท)

คุณสมบัตพิ ิเศษ/สาขาความ
เชี่ยวชาญ

๒๔๐,๐๐๐ มีประสบการณ์ในการเป็น
หัวหน้าโครงการประเภท
เดียวกันกับโครงการนี้ไม่ต่ากว่า
๕ ปีขึ้นไป
๑๖๘,๐๐๐ มีคุณวุฒิทางด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ป่าไม้ น้า หรือมี
ประสบการณ์การทางานใน
ด้านดังกล่าว ไม่ต่ากว่า ๕ ปี
ขึ้นไป
๑๖๘,๐๐๐ มีคุณวุฒิทางด้านการจัดการ
มลพิษ หรือมีประสบการณ์
การทางานในด้านดังกล่าว
ไม่ต่ากว่า ๕ ปีขึ้นไป
๑๖๘,๐๐๐ มีคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์หรือ
มีประสบการณ์การทางานใน
ด้านดังกล่าว ไม่ต่ากว่า ๕ ปี
ขึ้นไป
๑๖๘,๐๐๐ มีคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
หรือสังคมศาสตร์
มีประสบการณ์การทางานใน
ด้านดังกล่าว ไม่ต่ากว่า ๕ ปี
ขึ้นไป
๑๖๐,๐๐๐ มีคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์
สาขาสิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและ
มีประสบการณ์ทางานด้าน
ดังกล่าว
ไม่ต่ากว่า ๑ ปี
๑๖๐,๐๐๐ มีคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์
สาขาสิ่งแวดล้อม หรือ อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์
ทางานด้านดังกล่าว
ไม่ต่ากว่า ๑ ปี

๓
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่าใช้จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขตของงาน (TOR)
๙.๑ นายฉัตรชัย อินต๊ะทา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
๙.๒ นางสาวเทพอารี จึงสถาปัตย์ชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
๙.๓ นายเฉลิมวุฒิ อุตโน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๐. ที่มาของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑๐.๑ หนั งสื อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
๑๐.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๓/ ว๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่อง แนวทางการใช้อัตรา
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่
๑๐.๓ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สานักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒
ตารางที่ ๓ รายละเอียดค่าวัสดุอุปกรณ์
รายการ
๑) ค่าจัดทาเอกสาร (รายงานการศึกษา
และเอกสารการประชุมกลุ่มย่อยและการ
ประชุมสัมมนา)

จานวน
670 ชุด

วงเงิน (บาท)
หมายเหตุ
๒๔๘,๕๕๐ - เอกสารรายงานการศึกษา
๖๑๕ บ. x ๓7๐ ชุด
- เอกสารการประชุมกลุ่มย่อย
๗๐ บ. x ๓ ครั้ง x ครั้งละ ๕๐ ชุด
- เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนา ๗0 บ. x ๑ ครั้ง x
๑๕๐ ชุด
๓,๐๑๐ เหมาจ่าย

๒) ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ได้แก่ ค่าโทรศัพท์
โทรสาร และค่าจัดส่งไปรณีย์ ฯลฯ
รวม

๒๕๑,๕๖๐

๔
ตารางที่ ๔ รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายการ
๑) ค่าสารวจข้อมูลภาคสนาม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าที่พัก

- ค่าเช่ารถตู้และน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าเครื่องบินโดยสาร
- ค่าพาหนะ (TAXI)
๒) ค่าจัดประชุมสัมมนา
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- ประชุมกลุ่มย่อย
- ประชุมสัมมนา
- ค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์
๓) ค่าแปลเอกสารไทย-อังกฤษ

จานวน
๑๓ คน /๔ วัน /๓ ครั้ง
๑๓ คน /๓ คืน /๓ ครั้ง

๓ ครั้ง
๗ คน/๓ ครั้ง
๑๓ คน/๓ ครั้ง

วงเงิน (บาท)
หมายเหตุ
3๒๒,๔๔๐
๓๗,๔๔๐ ๒๔๐ บ./คน/วัน
๙๗,๒๐๐ อัตรา ๘๐0 บ./1 คน/คืน
(จานวน ๑๒ คน) และ
อัตรา ๑,๒๐0 บ./1 คน/คืน
(จานวน ๑ คน)
๖๗,๒๐๐ อัตรา ๒๒,๔๐๐ บ./ครั้ง
((๒,๘๐๐/วัน/คัน) ใช้ ๒ คัน ๔ วัน)
๑๐๕,๐๐๐ 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 หน้า
๙,๐๐๐ ๓๐๐ บ./หน้า
รวม
๕๑๖,๔๔๐
หมายเหตุ: รายการค่าใช้จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม

