
หน้า ๑/๓ 

แบบ บก.04 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา 
 

๑. ชื่อโครงการ โครงการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกลไกตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติ 
        ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....   

 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ  

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร   1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)     
    วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    31 สิงหาคม 2564  
     เป็นเงิน    1,000,000     บาท       (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  
 
4. ค่าตอบแทนบุคลากร  889,600 บาท (แปดแสนแปดหม่ืนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  
                                        (ตารางที่ 1) 

๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ที่เคยมปีระสบการณ์ 
การเป็นหัวหน้าโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก่อน 

๔.๒ คุณสมบัติของที่ปรึกษา ทีป่รึกษาไทยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป และประสบการณ์  
ไม่ต่ ากว่า ๕ ปี  

๔.๓ จ านวนที่ปรึกษา บุคลากรหลัก 3 คน บุคลากรสนับสนุน 2 คน  
 
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์  21,500 บาท (สองหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ตารางท่ี 2) 

 
๖. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 88,900 บาท (แปดหม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ตารางที่ 3) 
 
7. รายช่ือผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง 
 7.1 นายภาณุวัตร กมุทชาติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ  
 7.2 นางสาวดาลัด เส้นทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ  
 7.3 นางสาววราภรณ์ บุรีรัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ  

 7.4 นางสาวศศิธร ศรีสุรักษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
 7.5  นางสาวปทิตตา อ้นชาวนา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
  

๘. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
2) พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  



หน้า ๒/๓ 

 
ตารางท่ี 1 ค่าตอบแทนบุคลากร 889,6๐๐ บาท 

 

รายการบุคลากร จ านวน 
(คน) 

ระดับ 
การศึกษา 

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ / 
ความช านาญการ 

อัตราจ้าง  
(บาท/คน/เดอืน) 

จ านวน 
เดือน 

รวมเงิน 
(บาท) 

1. บุคลากรหลัก      490,000 

1.1 หัวหนา้/ผู้จัดการ
โครงการ  
(ด้านสิ่งแวดล้อม) 

1 ปริญญาโท 
ขึ้นไป 

ด้านสิ่งแวดล้อม และประสบการณ ์
ในการเป็นผู้จดัการโครงการ
ประเภทเดียวกันกับโครงการนี้ 
หรือท่ีเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 10 ปี
ขึ้นไป  

50,000 5 250,000 

1.2 ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพหรือ 
ระบบนิเวศ 

1 ปริญญาโท 
ขึ้นไป 

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
หรือระบบนเิวศ และประสบการณ์
การท างานท่ีเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 
5 ปีข้ึนไป 

40,000 3 120,000 

1.3 ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการพัฒนาองค์กร 

1 ปริญญาโท 
ขึ้นไป 

ด้านการบริหารและการพัฒนา
องค์กร ประสบการณ์การท างาน 
ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป 

40,000 3 120,000 

2. บุคลากรสนับสนุน      399,600 

2.1 ผู้ช่วยนักวิจัย 2 ปริญญาตร ี
ขึ้นไป 

มีคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม  
และมีประสบการณ์ท างาน 
ในด้านดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี 

22,200 9 399,600 

รวม 889,600 บาท 

 

 

 



หน้า ๓/๓ 

ตารางท่ี 2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 21,500 บาท  

รายการ 
จ านวน 

/ปริมาณเป้าหมาย 
วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานผลการศึกษา  
 1) รายงานขั้นต้น 
 2) รายงานฉบับกลาง  
 3) รายงานฉบับสมบูรณ์ (ฉบับร่าง) 
 4) รายงานฉบับสมบูรณ์ (ฉบับสดุท้าย)  

 
7 เลม่ 
7 เลม่ 
7 เลม่ 

10 เล่ม 

14,100 
          2,450 
          3,150 
          3,500 

5,000 

 
350 บาท/เล่ม 
450 บาท/เล่ม 
500 บาท/เล่ม 
500 บาท/เล่ม 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารวิชาการ 
    1) รายงานสรุปผู้บริหาร 

 2) เอกสารส าหรับเตรียมความพร้อมฯ 
 3) บทคัดย่อ 
 4) USB แฟลชไดรฟ์บันทึกข้อมูล 

 

 
10 เล่ม 
10 เล่ม 
4 เลม่ 
2 อัน 

7,400 
2,000 
4,000 

400 
1,000 
 

 
200 บาท/เล่ม 
400 บาท/เล่ม 
100 บาท/เล่ม 
500 บาท/อัน 

 
 

รวม 21,500 บาท 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  จ านวน 88,900 บาท 

รายการ 
จ านวน 

/ปริมาณเป้าหมาย 
วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม   88,900 
 

 

1. จัดประชมุ (ภายใน สผ.)  
เพ่ือรับฟังความเห็นการปรับโครงสร้างฯ 

 - ค่าอาหาร  
 (จัดครบทุกมื้อ/จัดไม่ครบทุกมื้อ) ราชการ 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ราชการ 
 (2 มื้อ เช้าและบ่าย) 

 - ค่าเอกสาร 
  

2 ครั้ง 
 

25 คน/200 บาท/1 มื้อ/1 วัน/2 ครั้ง 
 

25 คน/35 บาท/2 มื้อ/1 วัน/2 ครั้ง 
 

25 คน/1 เล่ม/70 บาท/1 วัน/2 ครั้ง 

17,000 
 

10,000 
 

3,500 
 

3,500 
 

 
 

2. จัดประชมุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือรับฟังความเห็นการปรับโครงสร้างฯ 

 - ค่าอาหาร (จัดไมค่รบทุกมื้อ) เอกชน 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกชน 
   (2 มื้อ เช้าและบ่าย) 
 - ค่าเอกสาร  

5 ครั้ง 
 

20 คน/500 บาท/1 มื้อ/1 วัน/5 ครั้ง 
20 คน/50 บาท/2 มื้อ/1 วัน/5 ครั้ง 

 
20 คน/1 เล่ม/70 บาท/1 วัน/5 ครั้ง 

67,000 
 

50,000 
10,000 

 
7,000 
 

 
 

3. ค่าเบ็ดเตล็ด 
 

 4,900  

 รวม 88,900  
 
 

 


