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ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) 
 

1. ชื่อโครงการ 
 โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอม  
 
2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ไดกําหนดมาตรการหรือกลไกทาง
กฎหมายที่สําคัญเพ่ือนํามาใชในการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ การกําหนดเขตพ้ืนที่และ
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ตามมาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 45 อันเปนกลยุทธสําคัญประการหน่ึง 
ที่นํามาใชในการแกปญหาสิ่งแวดลอมและการควบคุมการใชทรัพยากรใหถูกตอง คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด  
ซึ่งสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในฐานะหนวยงานในการดําเนินการประกาศ 
เขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมดังกลาว ไดรวมกับทองถิ่นและหนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนินการประกาศเขตพ้ืนที่
และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมไปแลวในหลายพ้ืนที่ เชน จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบ่ี จังหวัดพังงา จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด
มหาสารคาม และจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเจตนารมณในการประกาศเพ่ือปองกัน สงวน บํารุงรักษา และคุมครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม แหลงธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมที่มีคุณคาตอการดํารงชีวิตของ
ประชาชนใหคงอยูไดอยางสมดุลตามธรรมชาติและใหคงความสมบูรณย่ังยืนตอไปในอนาคต ซึ่งเปนการดําเนินการ    
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนชาติในหลายดาน ดังน้ี (1) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)  
ดานที่  ๕ การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (2) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
ประเด็นที่ 6 พ้ืนที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ และประเด็นที่ 18 การเติบโตอยางย่ังยืน (3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน และ  
(4) แผนปฏิบัติราชการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระยะ 3 ป ดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมภูมินิเวศ สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม พ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอม เพ่ือการเติบโต
อยางยั่งยืน  
 ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม และใหการประกาศเขตพ้ืนที่
คุมครองสิ่งแวดลอมบรรลุผลสัมฤทธ์ิ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดจัดทํา
โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการสรางและขับเคลื่อนการดําเนินงานของเครือขาย 
การเฝาระวังและติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี
จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดพังงา โดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือเปนเครื่องมือ กลไกในการเสริมสรางและสนับสนุนการดําเนินงานตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ใหมีประสิทธิภาพ  โดยกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนใหเกิดความย่ังยืน 
  
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสรางและขับเคลื่อนการดําเนินงานของเครือขายการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดพังงา 
  
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ เปาหมายเชิงผลผลิต 

(1) เครือขายการเฝาระวังและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนที่คุมครอง
สิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดภูเก็ต  
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(2) การขับเคลื่อนเครือขายการเฝาระวังและติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในเขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัด 
สุราษฎรธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดพังงา 

๔.๒ กลุมเปาหมาย 
ภาคสวนตางๆ ที่ เกี่ยวของในพ้ืนที่ ไดแก ภาครัฐ กลุมอนุรักษ ภาคประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน 

ภาคเอกชน และภาควิชาการ  
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 เขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดพังงา 
   
๖. ขอบเขตการดําเนนิงาน 
 1. ศึกษา สํารวจ และพัฒนาเครือขายที่ เกี่ยวของเพ่ือเปนเครือขายในการเฝาระวังและติดตามผลการ
ดําเนินงานตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในเขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมที่ยังไมมีเครือขาย ในจังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดภูเก็ต อยางนอยจังหวัดละ 10 เครือขาย  
 ๒. กําหนดเกณฑการสรางและพัฒนาเครือขายในการเฝาระวังและติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอม ในเขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี และ
จังหวัดภูเก็ต โดยการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ  
 ๓. ติดตามผลการดําเนินงานของเครือขายการเฝาระวังและติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมที่มีอยูเดิมในจังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดกระบ่ี  
และจังหวัดพังงา 

๔. กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของเครือขายในเขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมที่มีอยูเดิม ในเขต
พ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดพังงา 

๕. จัดประชุมเพ่ือสรางและพัฒนาเครือขายในการเฝาระวังและติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการคุมครอง
ส่ิงแวดลอม ในเขตพ้ืนที่คุมครองส่ิงแวดลอมที่ยังไมมีเครือขาย ในจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี 
และจังหวัดภูเก็ต พ้ืนที่ละ ๒ ครั้ง โดยมีผูเขารวมประชุมอยางนอยพ้ืนที่ละ ๕๐ คน 

๖. จัดประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของเครือขายในการเฝาระวังและติดตามผลการดําเนินงานตาม
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในเขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมที่มีอยูเดิม ในจังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดพังงา พ้ืนที่ละ ๒ ครั้ง โดยมีผูเขารวมประชุมอยางนอยพ้ืนที่ละ ๕๐ คน 

๗. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือขายการเฝาระวังและติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในเขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมในแตละพ้ืนที่ ๆ ละ ๑ กิจกรรม โดยมีผูเขารวมกิจกรรมอยางนอยพ้ืนที่ละ ๘๐ คน 

๘. จัดกิจกรรมรวมเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของเครือขายในการเฝาระวังและติดตามผลการดําเนินงาน 
ตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในประเด็นที่มีความเช่ือมโยงกัน อยางนอย ๒ ประเด็น โดยมีผูเขารวมกิจกรรม 
อยางนอยพ้ืนที่ละ 5๐ คน 
 ๙. ถอดบทเรียนการสรางและพัฒนาการดําเนินงานของเครือขายในการเฝาระวังและติดตามผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอม  

10. จัดประชุมสัมมนาเพ่ือนําเสนอผลการศึกษาในระดับจังหวัดของแตละพ้ืนที่ รวม ๗ พ้ืนที่ ๆ ละ ๑ ครั้ง  
โดยมีผูเขารวมประชุมอยางนอยพ้ืนที่ละ 8๐ คน รวมทั้ง จัดทํากระเปาสําหรับใสเอกสารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ใหกับผูเขารวมประชุม 
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 ๑๑. ออกแบบและจัดทําคูมือการดําเนินงานของเครือขายฯ เพ่ือใชในการเฝาระวังและติดตามผลการ
ดําเนินงานตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในเขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดพังงา ในรูปแบบ
ภาษาไทยที่มีความนาสนใจและเขาใจงาย จํานวนพ้ืนที่ละ ๒๐๐ เลม พิมพ ๔ สี โดยมีขนาดและจํานวนเน้ือหาที่
เหมาะสมตามที่ สผ. เห็นชอบ และใชกระดาษที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 1๒. ออกแบบและจัดทําแผนพับที่นําเสนอเก่ียวกับพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอม ในรูปแบบภาษาไทยที่มีความ
นาสนใจและเขาใจงาย จํานวน ๒,๐๐๐ แผน ขนาด A3 พิมพ ๔ สี โดยมีจํานวนเน้ือหาที่เหมาะสมตามที่สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเห็นชอบ 
 
๗. วงเงินคาใชจาย 
 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ จาํนวน 3,659,000 บาท (สามลานหกแสนหาหมื่นเกาพันบาทถวน) 
 
8. เงื่อนไขการวาจาง 
 8.1 ระยะเวลาดําเนินการ 
       ระยะเวลาดําเนินการรวมทั้งสิ้น 2๑0 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

8.2 การเสนอผลงาน 
 ภายหลังการทําสัญญาระหวางสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับ 
ที่ปรึกษาแลว ที่ปรึกษาจะตองดําเนินการและเสนอผลการศึกษา ตามขั้นตอนตอไปน้ี 
 ๘.๒.๑ สงรายงานขั้นตน (Inception Report) ภายใน 15 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษา 
โดยในรายงานประกอบดวย กรอบแนวคิดของการศึกษา ขั้นตอน วิธีการศึกษา แผนการดําเนินงานอยางละเอียด 
ระยะเวลา ผลที่คาดวาจะไดรับ ผูรับผิดชอบ และผูรวมดําเนินการในแตละกิจกรรมโดยละเอียด ตามขอบเขตการ
ดําเนินงานขอ 6 โดยจัดพิมพเปนภาษาไทย จํานวน 6 ชุด  
 ๘.๒.๒ สงรายงานฉบับกลาง (Interim Report) ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่รายงานขั้นตน 
(Inception Report) ไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา) โดยจัดพิมพ
เปนภาษาไทย จํานวน 6 ชุด โดยในรายงานแสดงผลการดําเนินงานทั้งหมดของกิจกรรมที่ ๑ ถึง ๗ ตามขอบเขตการ
ดําเนินงานขอ 6  
 ๘.๒.๓ สงรางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่รายงานฉบับกลาง 
(Interim Report) ไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา) โดยจัดพิมพ 
เปนภาษาไทย จํานวน 6 ชุด โดยในรายงานแสดงผลการดําเนินงานทั้งหมดของกิจกรรมที่ ๑ ถึง ๑๒ ตามขอบเขตการ
ดําเนินงานขอ 6 

๘.๒.๔ สงรายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่รางรายงานฉบับสมบูรณ 
(Draft Final Report) ไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา) ประกอบดวย  
      ๑) รายงานฉบับสมบูรณ จัดพิมพเปนภาษาไทยจํานวน 50 ชุด พรอมแผนบันทึกขอมูล (DVD-
ROM) ไวหลังปกเลมรายงาน โดยเน้ือหาในรายงานจะตองแสดงถึงผลการศึกษาทั้งหมดที่แลวเสร็จสมบูรณตาม
แผนงานที่กําหนดไวในรายงานการศึกษาขั้นตนซึ่งเปนไปตามขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงไดแกไขปรับปรุง 
ตามขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาที่มีตอรางรายงานฉบับสมบูรณแลวอยางครบถวน 

    ๒) รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร จัดพิมพเปนภาษาไทย จํานวน 20 ชุด  
      ๓) ดิจิตอลไฟลรายงานฉบับสมบูรณ รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร สื่อประชาสัมพันธตางๆ และภาพ

กิจกรรมตางๆ บันทึกลงในอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก (External Hard disk) จํานวน 1 ช้ิน 
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      ๔) คูมือการดําเนินงานของเครือขายฯ เพ่ือใชในการเฝาระวังและติดตามผลการดําเนินงานตาม
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในเขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี-
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดพังงา ในรูปแบบภาษาไทยที่มี
ความนาสนใจและเขาใจงาย จํานวนพ้ืนที่ละ ๒๐๐ เลม พิมพ ๔ สี โดยมีขนาดและจํานวนเน้ือหาที่เหมาะสมตามที่ 
สผ. เห็นชอบ และใชกระดาษที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

      ๕) แผนพับที่นําเสนอเก่ียวกับพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอม ในรูปแบบภาษาไทยที่มีความนาสนใจ
และเขาใจงาย จํานวน ๒,๐๐๐ แผน ขนาด A3 พิมพ ๔ สี โดยมีจํานวนเน้ือหาที่เหมาะสมตามที่ สผ. เหน็ชอบ 

๘.๓ เงินคาจางลวงหนา 
      ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายไดไมเกินรอยละ 15 (สิบหา) ของคาจาง 

ตามสัญญา โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

๘.๔ การจายเงิน 
    การจายเงินคาจางใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕60 และเปนไปตามสัญญาวาจางโดยมีเง่ือนไขการเบิกจาย ดังน้ี 
 งวดที่ ๑ กําหนดจายเงินคาจางศึกษาใหรอยละ ๒5 ของวงเงินคาจางตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาไดสงรายงาน
ขั้นตน (Inception Report) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษาไดใหความเห็นชอบ  
 งวดที่ ๒ กําหนดจายเงินคาจางศึกษาใหรอยละ ๓0 ของวงเงินคาจางตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาไดสงรายงาน
ฉบับกลาง (Interim Report) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา ไดใหความเห็นชอบ  
 งวดที่ ๓ กําหนดจายเงินคาจางศึกษาใหรอยละ 30 ของวงเงินคาจางตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาไดสงรางรายงาน
ฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา ไดใหความเห็นชอบ 
 งวดที่ ๔ กําหนดจายเงินคาจางศึกษาใหรอยละ 15 ของวงเงินคาจางตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาไดสงรายงาน
ฉบับสมบูรณ (Final Report) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา ไดใหความเห็นชอบ 
 
๙. การจัดทําขอเสนอโครงการ 

ที่ปรึกษาจะตองจัดทําขอเสนอโครงการเปนภาษาไทย โดยจัดทําเปน ๒ ซอง คือ ขอเสนอทางดานเทคนิค 
และขอเสนอทางดานการเงิน โดยปดผนึกและระบุประเภทขอเสนอ จํานวนอยางละ 6 ชุด (โดยเปนตนฉบับ ๑ ชุด 
และสําเนา 5 ชุด) เสนอตอประธานคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการบริหารจัดการ
พ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เลขที่ ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ 
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ประกอบดวย 

๙.๑ ขอเสนอทางดานเทคนิค จะตองมีรายละเอียดครอบคลุมดังน้ี 
9.1.1 ความเขาใจโครงการ กรอบแนวคิด ขั้นตอน วิธีการศึกษา แผนการดําเนินงาน และขอเสนอ 

ที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการดําเนินงาน แผนภูมิแสดงระยะเวลาการดําเนินงาน  
9.1.2 บุคลากรหลักในการดําเนินงาน โดยระบุรายช่ือที่ปรึกษา ความเช่ียวชาญ (ที่ปรึกษาจะตอง 

ระบุรายช่ือผูจัดการโครงการ บุคลากรที่มีความรูและความเช่ียวชาญดานกฎหมาย ดานการใชประโยชนที่ดินและ 
ผังเมือง ดานทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝง ดานการมีสวนรวมของประชาชน ดานการติดตามและ
ประเมินผล และดานอ่ืนที่จําเปนที่เกี่ยวของกับการศึกษา ที่มีประสบการณเฉพาะสาขาไมนอยกวา ๘ ป) หนาที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณคน-เดือน ที่เหมาะสมกับปริมาณงาน และระยะเวลาการทํางานที่สอดคลองกับแผนการดําเนินงาน 
โดยที่ปรึกษาที่เปนบุคลากรหลักจะตองลงนามการเขารวมทํางาน รวมทั้งระบุจํานวนและรายช่ือบุคลากรสนับสนุน
อ่ืนๆ ที่รวมดําเนินงาน    
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9.1.3 ภาคผนวกประกอบดวย       

๑) ประวัติและผลงานของบุคลากรหลักในการดําเนินงานซึ่งมีการลงนามกํากับ  
๒) สรุปผลงานของบริษัทที่ปรึกษา/หรือสถาบันการศึกษา        
๓) ขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ   

๙.๒ ขอเสนอดานการเงนิ จะตองมีรายละเอียดประกอบดวย     
9.2.1 สรุปยอดคาใชจายทั้งหมดแยกตามหมวดรายการ คือ งบบุคลากร (ไดแก คาตอบแทน                    

ที่ปรึกษา/นักวิจัย/ ผูประสานงานหรือเลขานุการฯ) งบดําเนินงาน (ไดแก คาใชจายในการปฏิบัติงานตามแผนการ 
ดําเนินงาน เชน คาเบ้ียเลี้ยง คาที่พัก คาเดินทาง คาสํารวจ/วิเคราะหขอมูล คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ คาจัดประชุมหารือ 
ประชุมกลุมยอย ประชุมสัมมนา คาจัดกิจกรรมตางๆ คาจัดพิมพเอกสาร คาสําเนาเอกสาร และคาใชจายอ่ืนๆ เชน  
คาโทรศัพท โทรสาร เปนตน) งบลงทุน (ไดแก คาจัดหาครุภัณฑในการปฏิบัติงาน) งบอ่ืนๆ (ไดแก คาภาษี เปนตน)     

9.2.2 รายละเอียดคาใชจาย ซึ่งแจกแจงรายละเอียดจากสรุปคาใชจายโดยแสดงจํานวนและอัตรา 
ของการคํานวณคาใชจายจําแนกตามขอบเขตการดําเนินงานหรือแผนการดําเนินงานอยางละเอียด  

 
๑๐. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ    

๑๐.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย         
๑๐.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย          
๑๐.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ    
๑๐.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว ตามที่

ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง      
๑๐.๕ เปนนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเปนที่ปรึกษาในสาขาที่จะจาง และขึ้นทะเบียนเปนที่ปรึกษากับศูนยขอมูล

ที่ปรึกษา สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง       
๑๐.๖ ไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐแลว  
๑๐.๗ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกําหนด            
๑๐.๘ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่เสนอราคาดังกลาว       
๑๐.๙ ที่ปรึกษาที่ย่ืนเสนอโครงการจะตองไมเปนผูที่มีผลประโยชนรวมกันกับที่ปรึกษารายอ่ืนที่ย่ืน ขอเสนอ

กับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     
๑๐.๑๐ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย     
๑๐.๑๑ ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

กําหนด            
๑๐.๑๒ ที่ปรึกษาที่ย่ืนเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไข    

ที่กําหนดไวในหนังสือเชิญชวน           
๑๐.๑๓ ไมเปนผูที่อยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตอง 

ครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด        
๑๐.๑๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย 

ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต www.gprocurement.go.th 
ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ   
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๑๐.๑๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนคูสัญญากับสวนราชการและหรือกําลังจะเปนคูสัญญากับสวนราชการ    
เกินจํานวนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด     

๑๐.๑๖ เปนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการเปนที่ปรึกษา และมีผลงานประสบการณที่เกี่ยวของหรือ 
สอดคลองกับโครงการที่จะจัดจาง เปนสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย สวนราชการทางวิชาการและการวิจัยหรือ  
มีการเรียนการสอนและการฝกอบรม หรือมีผลงานที่เก่ียวของกับการศึกษาดานทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
และชายฝง ดานกฎหมาย ดานการใชประโยชนที่ ดินและการผังเมือง ดานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  
ดานสารสนเทศทางภูมิศาสตร ดานการติดตามประเมินผล ดานการมีสวนรวมของประชาชน และอ่ืนๆ ที่จําเปน 
ที่เกี่ยวของกับการศึกษา    

๑๐.๑๗ ที่ปรึกษาตองเสนอรายช่ือคณะผูเขารวมโครงการที่มีความรู ประสบการณ และความเช่ียวชาญ 
เฉพาะทางในดานตางๆ ไดแก ดานกฎหมาย ดานการใชประโยชนที่ดินและผังเมือง ดานทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
และชายฝง ดานการมีสวนรวมของประชาชน ดานการติดตามประเมินผล และดานอ่ืนๆ ที่จําเปนที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา  

 
๑๑. เกณฑการคัดเลือกที่ปรึกษา ประกอบดวย         

โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่ คุ มครองสิ่ งแวดลอม เปนโครงการที่ มีความซับซอนมาก ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๒๐ (๖) (ข) คณะกรรมการ
ดําเนินการจางที่ปรึกษาจะเปนผูคัดเลือกที่ปรึกษา โดยจะพิจารณาขอเสนอของที่ปรึกษาที่มี เอกสารครบถวน ถูกตอง
ตามที่กําหนดไวในหนังสือเชิญชวน และจะพิจารณาขอเสนอทางดานคุณภาพกอน โดยมี เกณฑการใหคะแนนที่ใชใน
การคัดเลือก ดังน้ี          

๑๑.๑  ผลงานและประสบการณของที่ปรึกษา     ๒๐     คะแนน            
๑๑.๑.๑ ผลงานและประสบการณโดยตรงในงานลักษณะเดียวกับโครงการ (15 คะแนน) 
๑๑.๑.๒ ผลงานและประสบการณคลายกับงานของโครงการหรือสามารถนํามาประยุกตกับการดําเนิน

โครงการได (5 คะแนน)        
๑๑.๒ วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน      ๔๕   คะแนน            

๑๑.๒.๑ ความเขาใจในการดําเนินโครงการ (10 คะแนน)                 
๑๑.๒.๒ รูปแบบการบริหารโครงการ (5 คะแนน) 
๑๑.๒.๓ วิธีการปฏิบัติงาน (30 คะแนน)      

๑๑.๓ จํานวนบุคลากรที่รวมงานและคุณวุฒิของบุคลากร    ๓๐   คะแนน             
๑๑.๓.๑ จํานวนบุคลากรหลักและบุคลากรเสริม และผังบุคลากร (10 คะแนน)          
๑๑.๓.๒ คุณวุฒิและประสบการณของบุคลากรหลัก (20 คะแนน)        

๑๑.๔ ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน  ๓   คะแนน     
๑๑.๕ ขอเสนอทางดานการเงิน           ๒  คะแนน  
ทั้งน้ี กําหนดใหที่ปรึกษาจะตองผานเกณฑดานคุณภาพ โดยมีคะแนนรวมไมนอยกวา ๗๐ และจะจัดลําดับ

ตามคะแนนที่ไดรับ ซึ่งที่ปรึกษาที่ไดคะแนนดานคุณภาพสูงสุดถือเปนผูย่ืนขอเสนอที่ดีที่สุดและจะไดรับการคัดเลือก
เพ่ือพิจารณาขอเสนอทางดานราคาตอไป 
 
๑๒. ลิขสิทธิ์ของเจาของงาน  

งานที่ดําเนินการแลวทุกช้ินงาน รวมทั้งที่สงมอบแลวและยังไมสงมอบใหถือเปนลิขสิทธ์ิของสํานักงาน 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ที่ถูกตองตามกฎหมาย การจะนําบางสวนหรือทั้งหมด 
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ของช้ินงาน ดวยตนเองหรือมอบใหผูอ่ืนเผยแพรหรือทําซ้ําไมสามารถกระทําได เวนแตจะไดรับอนุญาตอยางเปน  
ลายลักษณอักษรจาก สผ. เทาน้ัน 

 
๑๓. อัตราคาปรับ  

กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สผ. จะคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรา 
รอยละ ๐.๑ (ศูนยจุดหน่ึง) ของวงเงินคาจางทั้งสัญญา นับถัดจากวันครบกําหนดแลวเสร็จตามสัญญาหรือวันที่                
ผูวาจาง ไดขยายใหจนถึงวันที่ทํางานแลวเสร็จจริงและสงมอบผลงานงวดสุดทายครบถวน 

 
๑๔. เงื่อนไขอ่ืนๆ    

๑๔.๑ สผ. ขอสงวนสิทธ์ิการขยายเวลาตรวจสอบเอกสาร การยกเลิกการจายเงินทันที และเรียกเงินคืน  
หากที่ปรึกษาไมสามารถดําเนินการไดตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในขอกําหนดและขอบเขตการวาจางที่ปรึกษาขอใด 
ขอหน่ึง โดยที่ปรึกษาจะไมขอเรียกรองสิทธิ รวมทั้งคาใชจายใดๆ จาก สผ. 

๑๔.๒ เง่ือนไขในการปฏิบัติงาน โดยมีเง่ือนไขวาจะลงนามในสัญญาจางเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ จาก
สํานักงบประมาณแลว   

๑๔.๓ เง่ือนไขซึ่งที่ปรึกษาจะตองสนับสนุนการปฏิบัติ ไดแก   
14.3.1 ในกรณีที่ สผ. ประสานงานหรือขอความรวมมือใหที่ปรึกษามารวมประชุม สัมมนาหรือ

ช้ีแจง ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผลงานหรือการศึกษาของโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอม ในโอกาส
ตางๆ ภายในระยะเวลาสัญญาจางที่ปรึกษาจะตองใหความรวมมือโดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมเติม    

14.3.2 ในกรณีที่ สผ. จะจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมหรือดําเนินการประชาสัมพันธ 
เผยแพรที่เกี่ยวของกับการศึกษาของโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอม ที่ปรึกษาจะตองใหความรวมมือ
ในการจัดหาขอมูลในประเด็นตางๆ รวมทั้งใหคําแนะนําเพ่ือใหการเผยแพรประชาสัมพันธเปนไปอยางมีประสิทธิผล
โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมเติม      
 14.3.3 ในกรณีที่การดําเนินงานตามขอบเขตและแผนการดําเนินงานศึกษาของโครงการบริหาร
จัดการพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมตองการใหบุคลากรของผูวาจาง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูเช่ียวชาญ  
เขารวมใหขอมูลหรือขอคิดเห็นในกระบวนการหรือขั้นตอนตางๆ หรือผูวาจางอาจจัดใหมีคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ  ผูเช่ียวชาญ คณะทํางาน และเจาหนาที่ สผ. เพ่ือใหความเห็นทางวิชาการ ซึ่งรวมถึงกรณีการจัดให
มีผูทรงคุณวุฒิในการใหขอแนะนําเพ่ือเช่ือมโยงมุมมองดานนโยบายและการบริหารกับดานวิชาการ ที่ปรึกษาจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการดังกลาว 

14.3.4 ที่ปรึกษาตองจัดใหมีบุคลากร จํานวน ๑ คน ซึ่งจบการศึกษาปริญญาโทในสาขาที่เก่ียวของ 
กับการดําเนินงานโครงการ ใหอยูประจําที่ สผ. เพ่ือทําหนาที่ประสานงานในระหวางดําเนินโครงการ โดยที่ปรึกษาเปน 
ผูรับผิดชอบคาจาง และคาใชจายตางๆ ของบุคลากรดังกลาว จนกวาการดําเนินงานโครงการจะแลวเสร็จ    

14.3.5 ในกรณีที่มีการจัดหาครุภัณฑเพ่ือดําเนินงานโครงการ เมื่อดําเนินงานโครงการแลวเสร็จ                  
ที่ปรึกษาจะตองสงมอบครุภัณฑและอุปกรณตางๆ รวมทั้งระบบฐานขอมูลทุกประเภทที่พัฒนาภายใตโครงการ 
ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส หรือรูปแบบอ่ืนๆ ให สผ. อยางเปนทางการ    

14.3.6 การจัดซื้อจัดจางครั้งน้ีจะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 มีผลบังคับใช และไดรับจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จากสํานักงบประมาณแลว และกรณีที่หนวยงานของรัฐไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกลาว หนวยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได 


