ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายในการจางที่ปรึกษา
๑. ชื่อโครงการ โครงการกําหนดแนวทางการฟนฟูลําหวยคลิตี้จากการปนเปอนสารตะกั่ว (ระยะที่ ๑)
หนวยงานเจาของโครงการ สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๖,๐๐๓,๐๐๐
บาท
๓. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เปนเงิน
๖,๐๐๓,๐๐๐ บาท
๔. คาตอบแทนบุคลากร
๑,๙๕๙,๐๐๐
บาท
๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา
กลุมวิชาชีพเฉพาะ ดานสิ่งแวดลอม
๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา
(๑) ที่ปรึกษาจะตองอยูในบัญชีรายการที่ปรึกษาที่อยูในฐานขอมูลของที่ปรึกษาที่ไดจดทะเบียนไวกับ
ศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทยกระทรวงการคลัง
(๒) ที่ปรึกษาตองมีทีมงานผูเชี่ยวชาญที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณเกี่ยวกับ การ
สํารวจและศึกษาดานธรณีวิทยา อุทกวิทยา การฟนฟูสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สารสนเทศภูมิศาสตร
และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๔.๓ จํานวนที่ปรึกษา
๖
คน
๕. คาวัสดุอุปกรณ
๑๙,๒๐๐
บาท
๖. คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ หรือคาใชจายในการศึกษาดูงานหรือคนควา ไมมี
๗. คาใชจายอื่นๆ
๔,๐๒๔,๘๐๐
บาท
๘. รายชื่อผูรับผิดชอบในการกําหนดคาใชจาย/ดําเนินการ/ขอบเขตการดําเนินการ (TOR)
๘.๑ นางสาวผานิต รัตสุข
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
๘.๒. นายมนตเทพ อัตตสินทอง
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
๘.๓ นายอับดุลกอฟฟาร หลีเยาว
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
๘.๓ นายพลไกร การดี
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
๙. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

หมวดรายจาย

รายละเอียด

ราคากลาง
(บาท)

ที่มาของราคากลาง

๑. คาจางบุคลากร
๑.๑ บุคลากรหลัก

๑.๒ บุคลากร
สนับสนุน

๒. คาจาง
เหมาดําเนินการ

(๑) ผูจัดการโครงการ (๑ คน x ๔ เดือน x ๑๒๗,๐๐๐ บาท)
วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทดานสิ่งแวดลอม ดานวิศวกรรมศาสตร
หรือสาขาที่เกี่ยวของ และมีประสบการณไมนอยกวา ๒๐ ป
(๒) ผูเชี่ยวชาญดานธรณีเคมี (๑ คน x ๐.๕ เดือน x ๙๖,๐๐๐ บาท)
วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทดานปฐพี หรือสาขาที่เกี่ยวของ
และมีประสบการณไมนอยกวา ๑๕ ป
(๓) ผูเชี่ยวชาญดานอุทกวิทยา (๑ คน x ๐.๕ เดือน x ๙๖,๐๐๐ บาท)
วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทดานอุทกวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวของ
และมีประสบการณดานอุทกวิทยาไมนอยกวา ๑๕ ป
(๔) ผูเชี่ยวชาญดานการฟนฟูสิ่งแวดลอม (๑ คน x ๐.๕ เดือน x ๙๖,๐๐๐ บาท)
วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทดานสิ่งแวดลอม หรือสาขาที่เกี่ยวของ
และมีประสบการณดานการฟนฟูสิ่งแวดลอมไมนอยกวา ๑๕ ป
(๕) ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (๑ คน x ๒ เดือน x ๙๖,๐๐๐ บาท)
วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และมีประสบการณ
ดานการจัดการสิ่งแวดลอมไมนอยกวา ๑๕ ป
(๖) ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑ คน x ๑ เดือน x ๑๕๕,๐๐๐ บาท)
วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ
ดานสารสนเทศไมนอยกวา ๑๕ ป

๕๐๘,๐๐๐

(๑) เจาหนาที่สํารวจ (๑๐ คน x ๒ เดือน x ๑๕,๐๐๐ บาท)
(๒) เจาหนาที่เก็บตัวอยางสิ่งแวดลอม (๑๐ คน x ๒ เดือน x ๑๕,๐๐๐ บาท)
(๓) วิศวกรสิ่งแวดลอม (๒ คน x ๓ เดือน x ๑๕,๐๐๐ บาท)
(๔) นักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม/ผูประสานงาน (๓ คน x ๔ เดือน x ๑๕,๐๐๐ บาท)
(๕) เจาหนาที่สารสนเทศทางภูมิศาสตร (๒ คน x ๓ เดือน x ๑๕,๐๐๐ บาท)

๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐

๑. คาเบี้ยเลี้ยง/คาที่พัก/คาพาหนะ ของเจาหนาที่สํารวจ
- คาเบี้ยเลี้ยง (๒๔๐ บาท/คน/วัน x ๑๐ คน x ๗ วัน x ๔ ครั้ง)
- คาที่พัก (๘๐๐ บาท/คน/วัน x ๑๐ คน x ๖ วัน x ๔ ครั้ง)
- คาพาหนะ (๒ คัน x ๒,๕๐๐ บาท/วัน x ๗ วัน x ๔ ครั้ง)
- คาน้ํามัน (๒ คัน x ๑,๘๐๐ บาท/คัน/วัน x ๗ วัน x ๔ ครั้ง)
๒. คาเบี้ยเลี้ยง/คาที่พัก/คาพาหนะ ของเจาหนาที่เก็บตัวอยาง
- คาเบี้ยเลี้ยง (๒๔๐ บาท/คน/วัน x ๑๐ คน x ๗ วัน x ๓ ครั้ง)
- คาที่พัก (๘๐๐ บาท/คน/วัน x ๑๐ คน x ๖ วัน x ๓ ครั้ง)
- คาพาหนะ (๒ คัน x ๒,๕๐๐ บาท/วัน x ๗ วัน x ๔ ครั้ง)
- คาน้ํามัน (๒ คัน x ๑,๘๐๐ บาท/คัน/วัน x ๗ วัน x ๔ ครั้ง)
๓. คาจัดซื้อและจัดทําแผนที่มาตราสวนตาง ๆ
- แผนที่ทางภูมิศาสตร
- แผนที่ดานธรณีวิทยา
- แผนที่การปนเปอนของตะกั่ว
- แผนที่ภาพถายทางอากาศ

๔๘,๐๐๐

๔๘,๐๐๐

๔๘,๐๐๐

หลักเกณฑราคากลางจางที่ปรึกษา
(มติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖)

๑๙๒,๐๐๐

๑๕๕,๐๐๐

มติ ครม. เรื่องการปรับปรุงคาตอบแทน
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

๖๗,๒๐๐
๑๙๒,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐
๑๐๐,๘๐๐

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเปกคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๕๐,๔๐๐
๑๔๔,๐๐๐
๑๐๕,๐๐๐
๗๕,๖๐๐

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเปกคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๒๗,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

สัญญาจางเลขที่ ๑๐๑/๒๕๕๓ โครงการสํารวจการ
กระจายตัวและ แหลงที่มาการปนเปอนของ
สารแคดเมียมในพื้นที่ลุมน้ําแมตาว
อําเภอแมสอดจังหวัดตาก ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓

จากนายพิพัฒน อธิพัชรจิรกุล

จากนายพิพัฒน อธิพัชรจิรกุล

๔. คาจางวิเคราะหลักษณะของตะกอนทองน้ํา ทั้งทางดานเคมีและดานกายภาพ
๒๕,๐๐๐
(pH, redox potential, particle size distribution, organic matter content,
CEC เปนตน) (๑๐ ตัวอยาง x ๒,๕๐๐ บาท)
๕. จางวิเคราะหรูปแบบของตะกั่ว (species) ๑๐ ตัวอยาง x ๓,๐๐๐ บาท/ตัวอยาง ๓๐,๐๐๐
๖. คาจางวิเคราะหตะกั่วในตัวอยางสิ่งแวดลอม
- ตัวอยางน้ํา (๑๐๐ ตัวอยาง x ๔๐๐ บาท/ตัวอยาง)
๔๐,๐๐๐
- ตัวอยางตะกอนทองน้ํา ๔,๒๐๐ ตัวอยาง x ๕๐๐ บาท/ตัวอยาง
๒,๑๐๐,๐๐๐
- ตัวอยางสัตวน้ํา ๓๐๐ ตัวอยาง x ๕๐๐ บาท/ตัวอยาง
๑๕๐,๐๐๐
๗. คาจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ
- รายงานฉบับตน ( ๑๐ ชุด x ๒๕๐ บาท)
๒,๕๐๐
- รายงานความกาวหนา (๑๐ ชุด x ๒๕๐ บาท)
๒,๕๐๐
- รายงานฉบับกลาง (๑๐ ชุด x ๒๕๐ บาท)
๒,๕๐๐
- รายงานฉบับสมบูรณ (๒๐ ชุด x ๕๐๐ บาท)
๑๐,๐๐๐
๘. คาวัสดุ (๔ เดือน x ๔,๘๐๐ บาท/เดือน)
๑๙,๒๐๐
๙. คาธรรมเนียมมหาวิทยาลัย (รอยละ ๑๐)
๖๐๐,๓๐๐

รวมคาใชจายทั้งสิ้น
หมายเหตุ

๖,๐๐๓,๐๐๐

เก็บที่ความลึก 1 เมตร ทุก 20 ซม เก็บ 1 ตย., cross section ละ 3 จุด, เก็บทุก ๆ 100 เมตร

จากบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซันติ้ง เซอรวิส จํากัด
ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖
จากมหาวิทยาลัยขอนแกน
จากบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป
(ประเทศไทย) จํากัด ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖

สัญญาจางเลขที่ ๑๐๑/๒๕๕๓ โครงการสํารวจการ
กระจายตัวและ แหลงที่มาการปนเปอนของ
สารแคดเมียมในพื้นที่ลุมน้ําแมตาว อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓

