แบบ บก ๐4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของกองทุนสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๕๐๐,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ตุลาคม 256๓
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร
๙๙๕,๐๐๐ บาท ( เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ตารางที่ 1)
๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ(สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาที่
เกี่ยวข้อง เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการประมวลข้อมูล
ด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ด้านการออกแบบระบบ ด้านการเงิน ที่เคย
มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก่อน
๔.๒ คุณสมบัติของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาไทยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป (ตารางที่ ๒)
๔.๓ จานวนที่ปรึกษา
บุคลากรหลัก ๓ คน บุคลากรสนับสนุน ๑ คน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์

๓๐,๙๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) (ตารางที่ ๓)

๖. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ๔๗๔,๑๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) (ตารางที่ ๔ )
7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกาหนดค่าใช้จ่าย/ดาเนินการ/ขอบเขตดาเนินการ (TOR)
7.๑ นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
7.2 นายชาญวิทย์ ทองสัมฤทธิ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
7.3 นายโฆสิต ชูโต
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
๗.๔ นางจริยา สงวนญาติ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
๗.๕ นางสาวณัฐนันท์ ทะแดง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
๘. ที่มาของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑) หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลง
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕

-2ตารางที่ ๑ แสดงรายละเอียดค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ
รายการที่ปรึกษา

จานวน
ราคากลาง
Man(คน) (คน/เดือน/บาท) Months

1. บุคลากรหลัก
1.1 ผู้จัดการโครงการ
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์
๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์
2. บุคลากรสนับสนุน
2.๑ ผู้ประสานงานโครงการ
รวม

๑
๑
๑

๕๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

๙
๔
๔

๑

๒๕,๐๐๐

๙

วงเงิน (บาท)
๙๑๐,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐
๒๒๕,๐๐๐
๒๒๕,๐๐๐
๙๙๕,๐๐๐

ตารางที่ ๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา
รายการที่ปรึกษา
1. บุคลากรหลัก
๑.๑ ผู้จัดการ
โครงการ

1.๒ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ/
คอมพิวเตอร์
1.๓ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐศาสตร์
2. บุคลากรสนับสนุน
2.๑ ผู้ประสานงาน
โครงการ

จานวน
(คน)
๑

๑

๑

๑

ระดับ
การศึกษา

ประสบการณ์/
ความเชี่ยวชาญ/
ความชานาญการ

อัตราจ้าง
(บาท/คน/
เดือน)

หมายเหตุ

ปริญญาโทขึ้น มีประสบการณ์การเป็น
๕๐,๐๐๐ การกาหนดอัตรา
ไป
ผู้จดั การประเภทเดียวกัน
จ้างอยู่ในขอบเขต
กับโครงการนี้และมีความ
ราคาอ้างอิงหนังสือ
เชี่ยวชาญในสาขาที่
กระทรวงการคลัง
เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
ด่วนที่สุด ที่ กค
ปริญญาโท มีความเชี่ยวชาญด้าน
๔๐,๐๐๐ ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕
ลงวันที่ ๒ สิงหาคม
ขึ้นไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ/
๒๕๕๖ เรื่อง
คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า
หลักเกณฑ์ราคา
๑๐ ปี
ปริญญาโท มีความเชี่ยวชาญด้าน
๔๐,๐๐๐ กลางจ้างที่ปรึกษา
ขึ้นไป
เศรษฐศาสตร์ไม่น้อยกว่า
๑๐ ปี
ปริญญาตรี
ขึ้นไป

รวมเป็นเงิน

มีคุณวุฒิด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือ
คอมพิวเตอร์หรือ
สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง

๒๕,๐๐๐

๙๙๕,๐๐๐ บาท

-3ตารางที่ ๓ รายละเอียดค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
รายการ
๑. ค่าจัดพิมพ์รายงานการศึกษาและ
USB flash drive
๑.๑ รายงานขั้นต้น
๑.๒ รายงานฉบับกลาง
๑.๓ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
๑.๔ รายงานฉบับสมบูรณ์
๑.๕ รายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร
ฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
๑.๖ USB flash drive
๒. ค่าจัดพิมพ์คู่มือและ USB flash
drive
๒.๑ คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล
(สาหรับผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูล)
๒.๒ คู่มือการดูแลระบบฐานข้อมูล
(สาหรับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล)
๒.๓ USB flash drive
๓. ค่าวัสดุและอื่น ๆ
๓.๑ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง/วัสดุ
สานักงาน
๓.๒ ค่าติดต่อสื่อสาร โทรศัพท์/
โทรสาร
๓.๓ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมเป็นเงิน

จานวน

วงเงิน (บาท)
๑๐,๐๐๐

หมายเหตุ

๑๐ เล่ม
๑๐ เล่ม
๑๐ เล่ม
๑๐ เล่ม
๑๐ เล่ม

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐

เล่มละ ๕๐
เล่มละ ๑๐๐
เล่มละ ๒๐๐
เล่มละ ๓๐๐
เล่มละ ๒๐๐

๕ ชุด

๑,๕๐๐
๖,๙๐๐

อันละ ๓๐๐ บาท

๓๕ เล่ม

๔,๗๒๕

เล่มละ ๑๓๕

๕ เล่ม

๖๗๕

เล่มละ ๑๓๕

๕ ชุด

อันละ ๓๐๐ บาท

๙ เดือน

๑,๕๐๐
๑๔,๐๐๐
๙,๐๐๐

๓ เดือน

๑,๕๐๐

อัตรา ๕๐๐ บาท

๓,๕๐๐

เหมาจ่าย

อัตรา ๑,๐๐๐ บาท

๓๐,๙๐๐

-4ตารางที่ 4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น
รายการ
๑. ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล
๒. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
๑.๑ อบรมบุคลากร(ผู้ดูแล
ระบบ) ไม่ต่ากว่า ๕ คน

จานวน
๑ ระบบ
๑ ครั้ง

๓,๒๕๐

๑.๒ อบรมบุคลากร(ผู้ใช้งาน
ระบบ) ไม่ต่ากว่า ๓๐ คน

๑ ครั้ง

๑๙,๕๐๐

รวม

วงเงิน (บาท)
๔๕๑,๓๕๐ เหมาจ่าย

๔๗๔,๑๐๐

หมายเหตุ

- ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ๕๐๐ บาท X ๕ คน
= ๒,๕๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ บาท X
๕ คน X ๒ มื้อ = ๕๐๐บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม ๕๐
บาท X ๕ ชุด = ๒๕๐ บาท
- ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ๕๐๐ บาท X ๓๐ คน
= ๑๕,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ บาท X
๓๐ คน X ๒ มื้อ = ๓,๐๐๐บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม ๕๐ บาท
X ๓๐ ชุด = ๑,๕๐๐ บาท

