
 

ขอบเขตของงาน (Term of Reference-TOR)  
การจัดท าเอกสารวิชาการสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และเอกสารเผยแพร่อื่นๆ 

๑. หลักการและเหตุผล 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีภำรกิจตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในกำรเสนอรำยงำนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม
ของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ส ำหรับเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนใน
กำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และเป็นองค์ควำมรู้ ส ำหรับ
เผยแพร่ให้ทุกภำคส่วน เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และเสริมสร้ำงควำมตระหนักในกำรเฝ้ำระวัง และร่วมดูแล
รักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้ ส ำนักงำนนโยบำยฯ ยังมีภำรกิจในกำรจัดท ำวำรสำร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นสื่อในกำรสะท้อนสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
และเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ รวมทั้งกระตุ้นจิตส ำนึกให้เกิดควำมรักและหวงแหนในธรรมชำติ และตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของปัญหำสิ่งแวดล้อม และจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของส ำนักงำนนโยบำยฯ เพ่ือแสดงผลกำร
ปฏิบัติงำนในโครงกำรและกิจกรรมที่ด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส ำนักงำนนโยบำยฯ จึงได้จัดท ำข้อก ำหนดกำรจัดท ำเอกสำรวิชำกำร
สถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อม และเอกสำรเผยแพร่อ่ืนๆ ซึ่งประกอบด้วยรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ วำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรำยงำนประจ ำปี 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเผยแพร่ต่อทุกภำคส่วนส ำหรับ 
ใช้ประโยชน์ในอันท่ีจะก่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมยั่งยืนต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือติดตำมและน ำเสนอสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประเด็น

ปัญหำส ำคัญ กำรป้องกันและแก้ไข รวมทั้งแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
ผ่ำนสื่อรูปแบบต่ำงๆ 

๒.๒ เพ่ือจัดท ำเอกสำรทำงวิชำกำร เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ แก่สำธำรณะ เช่น หน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน องค์กรเอกชน และสถำบันกำรศึกษำ เป็นต้น ให้รับทรำบและตระหนักถึงประเด็นปัญหำต่ำงๆ  
ที่เกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และน ำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

๓. เป้าหมายผลผลิต 
๓.๑ วำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน ๕ ฉบับ    

๓.๑.๑ วำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนตุลำคม-ธันวำคม ๒๕๖๓  
๓.๑.๒ วำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนมกรำคม-มีนำคม ๒๕๖๔ 
๓.๑.๓ วำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนเมษำยน-มิถุนำยน ๒๕๖๔ 
๓.๑.๔ วำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนกรกฎำคม-กันยำยน ๒๕๖๔ 
๓.๑.๕ บทควำมวำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนตุลำคม-ธันวำคม ๒๕๖๔  

เอกสารแนบ ๒ 



๒ 
 

๓.๒ รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ ำนวน  ๙๐๐  เล่ม   
๓.๓ รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ (บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร) จ ำนวน  ๒๐๐  เล่ม   
๓.๔ รำยงำนประจ ำปี ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จ ำนวน ๓๕๐ เล่ม 

๔. ระยะเวลาด าเนินการ 
๒๗๐ วัน นับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง 

๕. ขอบเขตการด าเนินงาน 
 ๕.๑ วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๕ ฉบับ ดังนี้  

๕.๑.๑ วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓ ด ำเนินกำร
ออกแบบ และส่งมอบวำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

๑) ออกแบบรูปเล่มวำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทั้งเล่ม โดยจัดวำง layout รวมถึง
จัดหำภำพประกอบ และสร้ำงสรรค์ภำพกรำฟฟิคและอ่ืนๆ ซึ่งมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับเนื้อหำ 
ในแต่ละบทควำม ซึ่งส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสำมำรถเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมและผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้รับผิดชอบลิขสิทธิ์รูปภำพทั้งหมดที่ลงในวำรสำร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยมีจ ำนวนหน้ำในวำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ หน้ำ (ไม่รวมปก) 
ทั้งนี้ จ ำนวนหน้ำอำจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมในกำรออกแบบรูปเล่ม และกำรวำงเนื้อหำ 

๒) จัดหำผู้ท ำหน้ำที่พิสูจน์อักษร เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องทั้งหมดของต้นฉบับวำรสำร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

๓) จัดท ำวำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ ๑) QR-Code และ ๒) PDF 
(Quality Print และ ลง website)  

๔) จัดท ำและออกแบบสรุปบทควำมที่โดดเด่นของวำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
ในรูปแบบของ Infographic ที่สร้ำงสรรค์ สั้น กระชับ และมีควำมสวยงำม รวมทั้งสำมำรถสื่อสำรให้ประชำชน
เข้ำใจได้โดยง่ำย เพ่ือใช้ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ จ ำนวน ๑ หน้ำ  

๕) กำรส่งมอบ “วำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม” ผู้รับจ้ำงต้องน ำส่ง วำรสำรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม และ Infographic สรุปบทควำมที่โดดเด่น ชนิดไฟล์เนื้อหำของเอกสำรทั้งหมดในรูปแบบ 
PDF เพ่ือใช้ส ำหรับกำรเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ จ ำนวน ๒ ชุด และจัดพิมพ์วำรสำรในรูปแบบกำรพิมพ์ดิจิตอล 
(Digital Printing) จ ำนวน ๔ เล่ม ส่งให้กับส ำนักงำนนโยบำยฯ 

๕.๑.๒ วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่  
 (๑) วำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนมกรำคม-มีนำคม ๒๕๖๔  
 (๒) วำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนเมษำยน-มิถุนำยน ๒๕๖๔ 
 (๓) วำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนกรกฎำคม-กันยำยน ๒๕๖๔ 



๓ 
 

 วำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน ๓ ฉบับนี้ ให้ด ำเนินกำรจัดหำ จัดท ำบทควำม 
แปล ตรวจสอบควำมถูกต้องของภำษำอังกฤษ ออกแบบ และส่งมอบวำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 

๑) จัดหำและจัดท ำบทควำมวิชำกำรจำกนักเขียน และบทควำมเชิงพ้ืนที่จำกกำรออกภำคสนำม 
โดยเป็นบทควำมภำษำไทยและแปลเป็นภำษำอังกฤษเพ่ือลงในคอลัมน์ต่ำงๆ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๙ บทควำม ดังนี้  

- เรื่องเด่น สผ.  จ ำนวน ๑ บทควำม (บทควำมภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ) 
- เรื่องจำกปก   จ ำนวน ๑ บทควำม (บทควำมภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ) 
- สัมภำษณ์พิเศษ   จ ำนวน ๑ บทควำม (บทควำมภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ) 
- ส่องโลก   จ ำนวน ๑ บทควำม (บทควำมภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ) 
- สิ่งแวดล้อมและมลพิษ  จ ำนวน ๑ หรือ ๒ บทควำม (บทควำมภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ) 
- สมดุลและหลำกหลำย  จ ำนวน ๑ หรือ ๒ บทควำม (บทควำมภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ) 
- ถำม-ตอบ   จ ำนวน ๑ บทควำม (บทควำมภำษำไทย) 
- ก่อนจะปิดเล่ม   จ ำนวน ๑ บทควำม (บทควำมภำษำไทย) 

หมายเหตุ บทควำมภำษำไทย ๑ เรื่อง มีควำมยำวประมำณ ๓-๔ หน้ำกระดำษ A4 ยกเว้น 
คอลัมน์ เรื่องเด่น สผ. ถำม-ตอบ และก่อนจะปิดเล่ม มีควำมยำวน้อยกว่ำ ๔ หน้ำกระดำษได้ตำมควำมเหมำะสม 

๑.๑) บทควำมที่น ำมำลงในวำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมต้องเป็นบทควำม 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้ำนกำรอนุรักษ์ พัฒนำ และกำรฟ้ืนฟู 
รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

๑.๒) บทควำมเชิงพ้ืนที่จำกกำรออกภำคสนำม เป็นบทควำมที่จัดท ำจำกกำรสัมภำษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงำน หรือบุคคลที่มีผลงำนที่โดดเด่นทำงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ปรำชญ์ท้องถิ่น และนักวิชำกำรต่ำงๆ รวมทั้ง บทควำมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนนโยบำยฯ  

ทั้งนี้ ผู้เขียนบทควำม ช่ำงถ่ำยภำพของผู้รับจ้ำง และเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนนโยบำยฯ 
ในฐำนะผู้ก ำกับและดูแลงำนต้องร่วมออกพ้ืนที่ดังกล่ำวทุกครั้ง โดยผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
ในกำรออกพ้ืนที่ของเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนนโยบำยฯ จ ำนวน ๔ คนต่อครั้ง และออกพ้ืนที่ทั้งหมด จ ำนวน 
อย่ำงน้อย ๔ ครั้ง 

๑.๓) จัดท ำบทควำมและออกแบบในรูปแบบของ Infographic ตำมที่ส ำนักงำนนโยบำยฯ 
ก ำหนด 

๒) แปลบทควำมตำมข้อ ๑) จำกภำษำไทยเป็นภำษำอังกฤษ โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
๒.๑) จัดหำผู้เชี่ยวชำญในกำรแปลภำษำ เพ่ือแปลและเรียบเรียงบทควำม จำกบทควำม

ภำษำไทยเป็นภำษำอังกฤษที่ถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ และศัพท์เทคนิค/วิชำกำร โดยบทควำมภำษำอังกฤษ
จะต้องตรงตำมสำระของเนื้อหำตำมต้นฉบับของบทควำมที่เป็นภำษำไทย 
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๒.๒) จัดหำเจ้ำของภำษำ (ต่ำงชำติ ) ที่ มีควำมรู้ด้ ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี  
เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องของภำษำอังกฤษให้ถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ และศัพท์เทคนิค/วิชำกำร 

๒.๓) เสนอกองบรรณำธิกำรของส ำนักงำนนโยบำยฯ พิจำรณำเห็นชอบในแต่ละบทควำม 
๓) ออกแบบรูปเล่มวำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทั้งเล่ม โดยจัดวำง layout รวมถึง

จัดหำภำพประกอบ และสร้ำงสรรค์ภำพกรำฟฟิคและอ่ืนๆ ซึ่งมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับเนื้อหำ 
ในแต่ละบทควำม ซึ่งส ำนักงำนนโยบำยฯ สำมำรถเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมและผู้รับจ้ำง
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบลิขสิทธิ์รูปภำพทั้งหมดที่ลงในวำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยมีจ ำนวนหน้ำใน
วำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ หน้ำ (ไม่รวมปก) ทั้งนี้ จ ำนวนหน้ำอำจเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมในกำรออกแบบรูปเล่ม และกำรวำงเนื้อหำ 

๔) จัดท ำวำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ  ๑) QR-Code และ ๒) PDF 
(Quality Print และ ลง website)  

๕) จัดหำผู้ท ำหน้ำที่พิสูจน์อักษร เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องทั้งหมดของต้นฉบับวำรสำร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

๖) จัดท ำและออกแบบสรุปบทควำมที่โดดเด่นของวำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
ในรูปแบบของ Infographic ที่สร้ำงสรรค์ สั้น กระชับ และมีควำมสวยงำม รวมทั้งสำมำรถสื่อสำรให้ประชำชน
เข้ำใจได้โดยง่ำย เพ่ือใช้ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ จ ำนวน ๑ หน้ำ 

๗) กำรส่งมอบ “วำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม” ผู้รับจ้ำงต้องน ำส่ง วำรสำรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม และ Infographic สรุปบทควำมที่โดดเด่น ชนิดไฟล์เนื้อหำของเอกสำรทั้งหมดในรูปแบบ 
PDF เพ่ือใช้ส ำหรับกำรเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ จ ำนวน ๒ ชุด และจัดพิมพ์วำรสำรในรูปแบบกำรพิมพ์ดิจิตอล 
(Digital Printing) จ ำนวน ๔ เล่ม ส่งให้กับส ำนักงำนนโยบำยฯ 

๕.๑.๓ บทความวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ด ำเนินกำรจัดหำ จัดท ำบทควำม แปลและตรวจสอบควำมถูกต้องของภำษำอังกฤษ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

๑) จัดหำและจัดท ำบทควำมวิชำกำรจำกนักเขียน และบทควำมเชิงพ้ืนที่จำกกำรออกภำคสนำม 
โดยเป็นบทควำมภำษำไทยและแปลเป็นภำษำอังกฤษเพ่ือลงในคอลัมน์ต่ำงๆ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๘ บทควำม ดังนี้  

- เรื่องจำกปก  จ ำนวน ๑ บทควำม (บทควำมภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ) 
- สัมภำษณ์พิเศษ  จ ำนวน ๑ บทควำม (บทควำมภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ) 
- ส่องโลก   จ ำนวน ๑ บทควำม (บทควำมภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ) 
- สิ่งแวดล้อมและมลพิษ  จ ำนวน ๑ หรือ ๒ บทควำม (บทควำมภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ) 
- สมดุลและหลำกหลำย  จ ำนวน ๑ หรือ ๒ บทควำม (บทควำมภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ) 
- ถำม-ตอบ   จ ำนวน ๑ บทควำม (บทควำมภำษำไทย) 
- ก่อนจะปิดเล่ม  จ ำนวน ๑ บทควำม (บทควำมภำษำไทย) 

หมายเหตุ บทควำมภำษำไทย ๑ เรื่อง มีควำมยำวประมำณ ๓-๔ หน้ำกระดำษ A4 ยกเว้น 
คอลัมน์ ถำม-ตอบ และก่อนจะปิดเล่ม มีควำมยำวน้อยกว่ำ ๔ หน้ำกระดำษได้ตำมควำมเหมำะสม 
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๑.๑) บทควำมที่น ำมำลงในวำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมต้องเป็นบทควำม 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้ำนกำรอนุรักษ์ พัฒนำ และกำรฟ้ืนฟู 
รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

๑.๒) บทควำมเชิงพ้ืนที่จำกกำรออกภำคสนำม เป็นบทควำมที่ท ำร่วมกับวำรสำร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนมกรำคม-มีนำคม ๒๕๖๔ ฉบับเดือนเมษำยน-มิถุนำยน ๒๕๖๔ และฉบับ
เดือนกรกฎำคม-กันยำยน ๒๕๖๔ ตำมรำยละเอียดข้อ ๕.๑.๒ ข้อย่อยท่ี ๑.๒)  

๒) แปลบทควำมตำมข้อ ๑) จำกภำษำไทยเป็นภำษำอังกฤษ โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
๒.๑) จัดหำผู้เชี่ยวชำญในกำรแปลภำษำ เพ่ือแปลและเรียบเรียงบทควำม จำกบทควำม

ภำษำไทยเป็นภำษำอังกฤษที่ถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ และศัพท์เทคนิค/วิชำกำร โดยบทควำมภำษำอังกฤษ
จะต้องตรงตำมสำระของเนื้อหำตำมต้นฉบับของบทควำมที่เป็นภำษำไทย 

๒.๒ ) จัดหำเจ้ำของภำษำ(ต่ ำงชำติ ) ที่ มีควำมรู้ด้ ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี  
เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องของภำษำอังกฤษให้ถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ และศัพท์เทคนิค/วิชำกำร 

๒.๓) เสนอกองบรรณำธิกำรของส ำนักงำนนโยบำยฯ พิจำรณำเห็นชอบในแต่ละบทควำม 

 ๕.๒ รายงานประจ าปี ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

๕.๒.๑ ออกแบบปกหน้ำ-ปกหลัง และจัดวำงรูปเล่มภำยนอกให้สวยงำม น่ำสนใจ น่ำเชื่อถือ และ
เหมำะสมกับเนื้อหำของเอกสำร 

๕.๒.๒ ออกแบบกำรจัดวำงเนื้อหำภำยในเล่ม โดยจัดวำง layout รวมถึงจัดหำภำพประกอบ และ
สร้ำงสรรค์ภำพกรำฟฟิคและอ่ืนๆ ซึ่งมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับเนื้อหำในแต่ละเรื่อง ซึ่งส ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สำมำรถเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
และผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้รับผิดชอบลิขสิทธิ์รูปภำพทั้งหมดท่ีลงในรำยงำนฯ 

๕.๒.๓ จัดท ำรำยงำนประจ ำปี ส ำนักงำนนโยบำยฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรูปแบบ ๑) QR-Code และ  
๒) PDF (Quality Print และ ลง website)   

๕.๒.๔ จัดหำผู้ท ำหน้ำที่พิสูจน์อักษร เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องทั้งหมดของต้นฉบับรำยงำน
ประจ ำป ีส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕.๒.๕ จัดพิมพ์รำยงำนประจ ำปี ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจัดพิมพ์ตำมคุณลักษณะเฉพำะของกำรจัดพิมพ์เอกสำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้  

๑) เอกสำรมีขนำด A4 
๒) ปก พิมพ์ ๔ สีหน้ำหลัง กระดำษกรีนกำร์ด ไม่ต่ ำกว่ำ ๒๕๐ แกรม ปั๊มเคทองหรือเคเงิน

หรือมุกอย่ำงน้อย ๑ จุด / ปั๊มนูน และเคลือบพีวีซีด้ำน และ Spot UV เฉพำะจุด 
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๓) เนื้อใน พิมพ์ ๔ สีทั้ งเล่ม และเป็นกระดำษกรีนออฟเซ็ตไม่ต่ ำกว่ำ ๑๐๐ แกรม  
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ หน้ำ (ไม่รวมปก) ทั้งนี้ จ ำนวนหน้ำอำจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมใน
กำรออกแบบรูปเล่มและกำรวำงเนื้อหำ 

๔) พิมพ์ด้วยหมึกถ่ัวเหลือง 
๕) เข้ำเล่มด้วยวิธีไสกำว 
๖) จ ำนวน ๓๕๐ เล่ม 

๕.๒.๖ กำรบรรจุและจัดส่ง “รำยงำนประจ ำปี ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓” 

๑) ผู้ว่ำจ้ำงจัดเตรียม (๑) ซองน้ ำตำลของส ำนักงำนนโยบำยฯ เพ่ือบรรจุ “รำยงำนประจ ำปี 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓” จ ำนวน ๒๐๐ ซอง ส ำหรับบรรจุ
รำยงำนประจ ำปีฯ ๑ หรือ ๒ เล่ม ต่อ ๑ ซอง (๒) หนังสือน ำส่งที่มีรำยชื่อผู้รับ จ ำนวน ๒๐๐ รำยชื่อ ผู้รับจ้ำง
จะต้องมำรับที่ส ำนักงำนนโยบำยฯ 

๒) ผู้รับจ้ำงต้องบรรจุ “รำยงำนประจ ำปี ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓” ในซองน้ ำตำลที่ติดสติ๊กเกอร์ที่ได้พิมพ์ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ ติดไว้อยู่ด้ำนหน้ำ
ซองจ ำนวน ๒๐๐ ซอง (ภำยในซองประกอบด้วย หนังสือน ำส่ง และรำยงำนประจ ำปี ส ำนักงำนนโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ ำนวน ๑ หรือ ๒ เล่ม ตำมที่ส ำนักงำนนโยบำยฯ ก ำหนด) 

๕.๒.๗ กำรส่งมอบ “รำยงำนประจ ำปี ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓” จ ำนวน ๓๕๐ เล่ม โดยผู้รับจ้ำงต้องน ำส่ง 

๑) ดิจิตอลปรุ๊ฟ “รำยงำนประจ ำปี ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓” เพ่ือกำรจัดพิมพ์ ที่ได้รับอนุญำตให้จัดพิมพ์จำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุแล้ว 
จ ำนวน ๑ ชุด 

๒) “รำยงำนประจ ำปี ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๖๓” จ ำนวน ๒๐๐ ซอง ให้กับผู้รับทำงไปรษณีย์ ตำมท่ีได้จัดเตรียมไว้ในข้อ ๕.๒.๖ 

๓) “รำยงำนประจ ำปี ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๓” ส่วนที่เหลือ จ ำนวน ๑๕๐ เล่ม และไฟล์เนื้อหำเอกสำรทั้งหมดในรูปแบบ PDF เพ่ือใช้ส ำหรับ
กำรเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ จ ำนวน ๒ ชุด ส่งให้กับส ำนักงำนนโยบำยฯ 

 ๕.๓ รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 
๕.๓.๑ ออกแบบปกหน้ำ-ปกหลัง และจัดวำงรูปเล่มภำยนอกให้สวยงำม น่ำสนใจ น่ำเชื่อถือ และ

เหมำะสมกับเนื้อหำของเอกสำร 
๕.๓.๒ ออกแบบกำรจัดวำงเนื้อหำภำยในเล่ม โดยจัดวำง layout รวมถึงจัดหำภำพประกอบ และ

สร้ำงสรรค์ภำพกรำฟฟิคและอ่ืนๆ ซึ่งมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับเนื้อหำในแต่ละเรื่อง โดยส ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สำมำรถเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
และผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้รับผิดชอบลิขสิทธิ์รูปภำพทั้งหมดท่ีลงในรำยงำนฯ 



๗ 
 

๕.๓.๓ จัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรูปแบบ ๑) QR-Code  
และ ๒) PDF (Quality Print และ ลง website)  

๕.๓.๔ จัดหำผู้ท ำหน้ำที่พิสูจน์อักษร เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องทั้งหมดของต้นฉบับรำยงำน
สถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕.๓.๕ จดัพิมพ์รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจัดพิมพ์ตำมคุณลักษณะ
เฉพำะของกำรจัดพิมพ์เอกสำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้  

๑) เอกสำรมีขนำด A4 
๒) ปก พิมพ์ ๔ สีหน้ำหลัง กระดำษกรีนกำร์ด ไม่ต่ ำกว่ำ ๒๕๐ แกรม เคลือบพีวีซีด้ำน และ 

Spot UV เฉพำะจุด 
๓) เนื้อใน พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม และเป็นกระดำษกรีนออฟเซ็ตไม่ต่ ำกว่ำ ๘๐ แกรม จ ำนวน 

ไม่น้อยกว่ำ ๓๕๐ หน้ำ (ไม่รวมปก) ทั้งนี้ จ ำนวนหน้ำอำจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมในกำร
ออกแบบรูปเล่มและกำรวำงเนื้อหำ 

๔) พิมพ์ด้วยหมึกถ่ัวเหลือง 
๕) เข้ำเล่มด้วยวิธีเย็บกี่ และไสกำว 
๖) จ ำนวน ๙๐๐ เล่ม 

๕.๓.๖ กำรบรรจุและจัดส่ง “รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓”  
๑) ผู้ว่ำจ้ำงจัดเตรียม (๑) ซองน้ ำตำลของส ำนักงำนนโยบำยฯ เพ่ือบรรจุ “รำยงำนสถำนกำรณ์

คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓” จ ำนวน ๗๐๐ ซอง ส ำหรับบรรจุรำยงำนฯ ๑ หรือ ๒ เล่ม ต่อ ๑ ซอง (๒) หนังสือ
น ำส่งที่มีรำยชื่อผู้รับ จ ำนวน ๗๐๐ รำยชื่อ ผู้รับจ้ำงจะต้องมำรับที่ส ำนักงำนนโยบำยฯ 

๒) ผู้รับจ้ำงต้องบรรจุ “รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓” ในซองน้ ำตำลที่ติด
สติ๊กเกอร์ที่ได้พิมพ์ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ ติดไว้อยู่ด้ำนหน้ำซองจ ำนวน ๗๐๐ ซอง (ภำยในซองประกอบด้วย หนังสือ
น ำส่ง และรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ ำนวน ๑ หรือ ๒ เล่ม ตำมที่ส ำนักงำนนโยบำยฯ 
ก ำหนด) 
 ๕.๓.๗ กำรส่งมอบ “รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓” จ ำนวน ๙๐๐ เล่ม  
โดยผู้รับจ้ำงต้องน ำส่ง 
  ๑) ดิจิตอลปรุ๊ฟ “รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓” เพ่ือกำรจัดพิมพ์  
ที่ได้รับอนุญำตให้จัดพิมพ์จำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุแล้ว จ ำนวน ๑ ชุด 
  ๒) “รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓” จ ำนวน ๗๐๐ ซอง ให้กับผู้รับ 
ทำงไปรษณีย์ ตำมที่ได้จัดเตรียมไว้ในข้อ ๕.๓.๖ 
  ๓) “รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓” ส่วนที่เหลือ จ ำนวน ๒๐๐ เล่ม และ 
ไฟล์เนื้อหำของเอกสำรทั้งหมดในรูปแบบ PDF เพ่ือใช้ส ำหรับกำรเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ จ ำนวน ๒ ชุด ส่งให้กับ
ส ำนักงำนนโยบำยฯ 
  



๘ 
 

 ๕.๔ รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ (บทสรุปส าหรับผู้บริหาร) ผู้รับจ้ำงต้อง
ด ำเนินกำร ดังนี้ 

๕.๔.๑ ออกแบบปกหน้ำ-หลัง และจัดวำงรูปเล่มภำยนอกให้สวยงำม น่ำสนใจ น่ำเชื่อถือ และ
เหมำะสมกับเนื้อหำของเอกสำร 

๕.๔.๒ ออกแบบกำรจัดวำงเนื้อหำภำยในเล่ม โดยจัดวำง layout รวมถึงจัดหำภำพประกอบ และ
สร้ำงสรรค์ภำพกรำฟฟิคและอ่ืนๆ ซึ่งมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับเนื้อหำในแต่ละเรื่อง โดยส ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สำมำรถเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
และผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้รับผิดชอบลิขสิทธิ์รูปภำพทั้งหมดท่ีลงในรำยงำนฯ 

๕.๔.๓ จัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ (บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร)  
ในรูปแบบ ๑) QR-Code และ ๒) PDF (Quality Print และ ลง website)  

๕.๔.๔ จัดหำผู้ท ำหน้ำที่พิสูจน์อักษร เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องทั้งหมดของต้นฉบับรำยงำน
สถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ (บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร) 

๕.๔.๕ จัดพิมพ์รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ (บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร) 
โดยจัดพิมพ์ตำมคุณลักษณะเฉพำะของกำรจัดพิมพ์เอกสำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้  

๑) เอกสำรขนำด A5 
๒) ปก พิมพ์ ๔ สีหน้ำหลัง กระดำษกรีนกำร์ด ไม่ต่ ำกว่ำ ๒๐๐ แกรม เคลือบพีวีซีด้ำน และ 

Spot UV เฉพำะจุด 
๓) เนื้อใน พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม และเป็นกระดำษกรีนออฟเซ็ตไม่ต่ ำกว่ำ ๑๐๐ แกรม จ ำนวน 

ไม่น้อยกว่ำ ๕๐ หน้ำ (ไม่รวมปก) ทั้งนี้ จ ำนวนหน้ำอำจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมในกำร
ออกแบบรูปเล่มและกำรวำงเนื้อหำ 

๔) พิมพ์ด้วยหมึกถ่ัวเหลือง 
๕) เข้ำเล่มด้วยวิธีไสกำว หรือเย็บลวด ตำมควำมเหมำะสม 
๖) จ ำนวน ๒๐๐ เล่ม 

๕.๔.๖ กำรส่งมอบ ผู้รับจ้ำงต้องน ำส่ง 
๑) ดิจิตอลปรุ๊ฟ “รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ (บทสรุปส ำหรับ

ผู้บริหำร)” เพ่ือกำรจัดพิมพ์ ที่ได้รับอนุญำตให้จัดพิมพ์จำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุแล้ว จ ำนวน ๑ ชุด 
๒) “รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ (บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร)” 

จ ำนวน ๒๐๐ เล่ม 
๓) ไฟล์เนื้อหำทั้งหมดในรูปแบบ PDF เพ่ือใช้ส ำหรับกำรเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ จ ำนวน 

๒ ชุด 

๖. วงเงินงบประมาณ/แหล่งเงิน 
 ค่ำใช้จ่ำยจำกงบด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำน 
สี่แสนบำทถ้วน)  



๙ 
 

๗. เงื่อนไขการจ้าง 
๗.๑ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ก ำหนดเวลำด ำเนินงำน จ ำนวน ๒๗๐ วัน นับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง ตำมที่ส ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมก ำหนดไว้ในข้อ ๗.๒ และก ำหนดให้สำมำรถส่งมอบงำน
ข้ำมงวดได้  

๗.๒ การส่งมอบผลงาน 
๗.๒.๑ จัดส่งผลงาน ครั้งที่ ๑ ภำยในระยะเวลำ ๓๐ วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง  

โดยผู้รับจ้ำงต้องส่งผลงำน ดังนี้  วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓  
ตำมที่ก ำหนดไว้ในขอบเขตกำรด ำเนินงำน ข้อ ๕.๑.๑ โดยกำรส่งผลงำนจะต้องเป็นไปตำมข้อ ๕) กำรส่งมอบ 

๗.๒.๒ จัดส่งผลงาน ครั้งที่ ๒ ภำยในระยะเวลำ ๑๒๐ วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง  
โดยผู้รับจ้ำงต้องส่งผลงำน ดังนี้ รายงานประจ าปี ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตำมที่ก ำหนดไว้ในขอบเขตกำรด ำเนินงำน ข้อ ๕.๒ โดยกำรส่งผลงำนจะต้องเป็นไปตำมข้อ ๕.๒.๗ 

๗.๒.๓ จัดส่งผลงาน ครั้งที่ ๓ ภำยในระยะเวลำ ๑๓๐ วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง 
โดยผู้รับจ้ำงจะต้องส่งผลงำน ดังนี้ วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔ ตำมที่
ก ำหนดไว้ในขอบเขตกำรด ำเนินงำน ข้อ ๕.๑.๒ โดยกำรส่งผลงำนจะต้องเป็นไปตำมข้อ ๗) กำรส่งมอบ 

๗.๒.๔ จัดส่งผลงาน ครั้งที่ ๔ ภำยในระยะเวลำ ๑๙๐ วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง 
โดยผู้รับจ้ำงจะต้องส่งผลงำน ดังนี้  

๑) รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตำมที่ก ำหนดไว้ในขอบเขต 
กำรด ำเนินงำน ข้อ ๕.๓ โดยกำรส่งผลงำนจะต้องเป็นไปตำมข้อ ๕.๓.๗ 

๒) รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ (บทสรุปส าหรับผู้บริหาร) ตำมที่
ก ำหนดไว้ในขอบเขตกำรด ำเนินงำน ข้อ ๕.๔ โดยกำรส่งผลงำนจะต้องเป็นไปตำมข้อ ๕.๔.๖ 

๗.๒.๕ จัดส่งผลงาน ครั้งที่ ๕ ภำยในระยะเวลำ ๒๒๐ วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง 
โดยผู้รับจ้ำงต้องส่งผลงำน ดังนี้ วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนเมษายน–มิถุนายน ๒๕๖๔ ตำมที่
ก ำหนดไว้ในขอบเขตกำรด ำเนินงำน ข้อ ๕.๑.๒ โดยกำรส่งผลงำนจะต้องเป็นไปตำมข้อ ๗) กำรส่งมอบ 

๗.๒.๖ จัดส่งผลงาน ครั้งที่ ๖ ภำยในระยะเวลำ ๒๗๐ วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง 
โดยผู้รับจ้ำงต้องส่งผลงำน ดังนี้  

๑) วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนกรกฎาคม–กันยายน ๒๕๖๔ ตำมที่ก ำหนด
ไว้ในขอบเขตกำรด ำเนินงำน ข้อ ๕.๑.๒ โดยกำรส่งผลงำนจะต้องเป็นไปตำมข้อ ๗) กำรส่งมอบ 

๒) บทความวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔ ตำมที่
ก ำหนดไว้ในขอบเขตกำรด ำเนินงำน ข้อ ๕.๑.๓  
  



๑๐ 
 

๗.๓ การด าเนินงาน/การจ่ายเงิน  
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจะจ่ำยเงินค่ำจ้ำง ซึ่งก ำหนดให้

สำมำรถเบิกจ่ำยเงินข้ำมงวดได้ โดยแบ่งออกเป็น ๖ งวด ดังนี้ 
งวดที่  ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  

ส่งผลงำน ครั้งที่ ๑ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ได้ให้ควำมเห็นชอบและรำยงำนผลเรียบร้อยแล้ว  
นับถัดจำกวันลงนำมสัญญำ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน  

งวดที่  ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
ส่งผลงำน ครั้งที่ ๒ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ได้ให้ควำมเห็นชอบและรำยงำนผลเรียบร้อยแล้ว  
นับถัดจำกวันลงนำมสัญญำ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๒๐ วัน 

งวดที่  ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
ส่งผลงำน ครั้งที่ ๓ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ได้ให้ควำมเห็นชอบและรำยงำนผลเรียบร้อยแล้ว  
นับถัดจำกวันลงนำมสัญญำ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๓๐ วัน 

งวดที่  ๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
ส่งผลงำน ครั้งที่ ๔ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ได้ให้ควำมเห็นชอบและรำยงำนผลเรียบร้อยแล้ว  
นับถัดจำกวันลงนำมสัญญำ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๙๐ วัน 

งวดที่  ๕ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
ส่งผลงำน ครั้งที่ ๕ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ได้ให้ควำมเห็นชอบและรำยงำนผลเรียบร้อยแล้ว  
นับถัดจำกวันลงนำมสัญญำ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๒๒๐ วัน 

งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด  
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ได้ให้ควำมเห็นชอบและรำยงำนผล
เรียบร้อยแล้ว 

๘. การจัดท าข้อเสนอ/แนวทางการเสนองาน 
กำรน ำเสนองำน/เอกสำรทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยผู้ รับจ้ำงต้องแนบเอกสำรดังต่อไปนี้ผ่ำนระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภำยในวันและเวลำที่ประกำศก ำหนด 

๘.๑ ข้อเสนอด้านเทคนิค ประกอบด้วย  
๘.๑.๑ แผนงำนกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำร

ด ำเนินงำนในแต่ละข้ันตอนให้สอดคล้องและเหมำะสมกับกำรส่งมอบผลงำน ดังนี้ 
๑) วำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน ๕ ฉบับ  
๒) รำยงำนประจ ำปี ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 

๒๕๖๓ 
๓) รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓  
๔) รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ (บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร) 



๑๑ 
 

๘.๑.๒ น ำเสนอตัวอย่ำงกำรออกแบบและจัดวำงข้อมูลของ ข้อ ๕.๑ วารสารธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (อย่ำงละไม่น้อยกว่ำ ๒ แบบ) ข้อ ๕.๒ รายงานประจ าปี  ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ (อย่ำงละไม่น้อยกว่ำ ๒ แบบ) ได้แก่ ปก (ปกหน้ำ-ปกหลัง) 
กำรจัดคอลัมน์ กำรลงเนื้อหำ กำรใช้ตัวอักษร กำรจัดวำงภำพ และ ข้อ ๕.๓ รายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ (อย่ำงละไม่น้อยกว่ำ ๒ แบบ) 

๘.๑.๓ บุคลำกรหลักในกำรด ำเนินงำน โดยระบุรำยชื่อบุคลำกรที่รับผิดชอบในแต่ละหน้ำที่ 
พร้อมประสบกำรณ์กำรท ำงำนโดยสังเขป ดังนี้  

๑) ผู้ เชี่ ยวชำญในกำรแปลและเรียบเรียงบทควำมจำกภำษำไทยเป็นภำษำอังกฤษ  
พร้อมหลักฐำนดังนี้ ๑) ผลงำนกำรแปลภำษำอังกฤษที่ผ่ำนมำ ๒) กำรแปลภำษำอังกฤษจำกเอกสารแนบ  
ที่ส ำนักงำนนโยบำยฯ จัดเตรียมไว้ให้ (ประมำณ ๑ หน้ำ) 

๒) นักเขียนหรือผู้จัดท ำบทควำม พร้อมผลงำนที่เคยจัดท ำ ซึ่งมีกำรลงนำมก ำกับในเอกสำร
โดยเจ้ำของประวัติฯ 

๓) เจ้ำหน้ำที่ออกแบบ มีประสบกำรณ์ในกำรออกแบบหนังสือ ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี พร้อมผลงำน
กำรออกแบบสิ่งพิมพ์ที่ผ่ำนมำ 

๔) ผู้ท ำหน้ำที่พิสูจน์อักษรเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องทั้งหมดของต้นฉบับเอกสำร ตำมข้อ 
๕.๑–๕.๔  

๕) ผู้ประสำนงำน ในกำรประสำนงำนทุกส่วนของกำรด ำเนินกำรทั้งหมดของกำรจัดท ำเอกสำร
วิชำกำรสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อม และเอกสำรเผยแพร่อ่ืนๆ 

๘.๑.๔ ตัวอย่ำงผลงำนที่ผ่ำนมำของผู้รับจ้ำงในกำรจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
ที่ผู้รับจ้ำงเคยจัดท ำ จ ำนวน ๑-๒ ตัวอย่ำง  

ทั้งนี้ ส ำนักงำนนโยบำยฯ ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำข้อเสนอด้ำนเทคนิค ตำมรำยละเอียด
ข้อ ๑๐ เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้รับจ้ำง  

๘.๒ ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคา ประกอบด้วย  
๘.๒.๑ เสนอรำคำเป็นรำยกำร ตำมรำยละเอียดขอบเขตกำรด ำเนินงำนในข้อ ๕ ทั้งหมด ได้แก่  

๑) วำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน ๕ ฉบับ  
๒) รำยงำนประจ ำปี ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 

๒๕๖๓  
๓) รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๔) รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ (บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร) 

๘.๒.๒ ส ำนักงำนนโยบำยฯ จะพิจำรณำจำกรำคำรวมทั้งสิ้น (รำคำรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 
  



๑๒ 
 

๙. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๙.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
  ๙.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  ๙.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
  ๙.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ  
ไว้ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบ  
ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง 
  ๙.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  ๙.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
  ๙.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 ๙.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๙.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๙.๑0   ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนด 
 9.11  ผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 9.12   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
           (๑) กรณีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
            (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณี
ที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่งผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม การยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
 ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิตบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 



๑๓ 
 

   
 9.13  ผู้ที่เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานจ้าง เป็นสัญญาเดียวใน
วงเงินไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ส านักงาน
นโยบายฯ เชื่อถือโดยให้แสดงเป็นส าเนาหนังสือรับรองผลงานที่ออกจากหน่วยงาน 
 

๑๐. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง 
 ๑๐.๑ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะพิจำรณำตัดสินคัดเลือกเฉพำะ

รำยที่เสนอหลักฐำนเอกสำรครบถ้วน ถูกต้อง และปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไขที่ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมก ำหนดเท่ำนั้น ทั้งนี้ กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นเด็ดขำด  
ผู้เสนอรำคำจะอุทธรณ์หรือฟ้องร้อง หรือเรียกร้องควำมเสียหำยใดๆ ไม่ได้ รวมทั้งคณะกรรมกำรฯ จะพิจำรณำ
ยกเลิกกำรเสนอรำคำและลงโทษผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม 
หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรเสนอรำคำกระท ำไปโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอรำคำเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น 

๑๐.๒ คณะกรรมกำรฯ จะพิจำรณำข้อเสนอด้ำนเทคนิคตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ซึ่งจะต้องได้คะแนน
ด้ำนเทคนิคไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ จึงจะได้รับกำรพิจำรณำใบเสนอรำคำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

๑๐.๒.๑ แผนกำรด ำเนินงำน/วิธีกำรด ำเนินงำน (๑๐ คะแนน) 
๑๐.๒.๒ กำรออกแบบและจัดวำงข้อมูล ได้แก่ ปก (ปกหน้ำ-ปกหลัง) กำรจัดคอลัมน์ กำรลงเนื้อหำ 

กำรใช้ตัวอักษร กำรจัดวำงภำพ (๓๐ คะแนน) 
๑๐.๒.๓ บุคลำกรหลักในกำรด ำเนินงำน (๕๕ คะแนน) 
๑๐.๒.๔ ประสบกำรณ์ผลงำนกำรจัดพิมพ์รำยงำนวิชำกำรต่ำงๆ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ำยกัน 

(๕ คะแนน) 
๑๐.๓ คณะกรรมกำรฯ จะใช้หลักเกณฑ์กำร โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ ประกอบเกณฑ์อ่ืน โดยพิจำรณำให้

คะแนนตำมปัจจัยหลักและน้ ำหนักตำมท่ีก ำหนด มีรำยละเอียดของเกณฑ์ ดังนี้ 
๑๐.๓.๑ รำคำที่ยื่นข้อเสนอ ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ ๔๐  
๑๐.๓.๒ คุณภำพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ ๖๐ 

 โดยก ำหนดน้ ำหนักรวมทั้งหมดเท่ำกับร้อยละ ๑๐๐ รำยละเอียดดังตารางท่ี ๑ ผู้เสนอรำคำที่ได้รับ
คะแนนรวมสูงสุดจะได้รับกำรพิจำรณำตัดสินเป็นผู้ชนะกำรเสนอรำคำในครั้งนี้ 
 
 
 
  



๑๔ 
 

ตำรำงที่ ๑ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำข้อเสนอด้ำนเทคนิค กำรจัดท ำเอกสำรวิชำกำรสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อม 
และเอกสำรเผยแพร่อื่นๆ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 
คะแนน น้ าหนัก 

ส่วนที่ ๑ เกณฑ์ราคา (น้ าหนักร้อยละ ๔๐) ๑๐๐ ๔๐ 
รำคำที่ยื่นขอเสนอ โดยผู้เสนอรำคำที่เสนอรำคำต่ ำสุดเทียบคะแนนเต็ม ๑๐๐ 
(โดยคะแนนก่อนกำร weight ให้เต็ม ๑๐๐) 

  

ส่วนที่ ๒ เกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  ๑๐๐ ๖๐ 
           (น้ าหนักร้อยละ ๖๐)  (โดยคะแนนก่อนกำร weight ให้เต็ม ๑๐๐)   
๑. แผนการด าเนินงาน/วิธีการด าเนินงาน ๑๐ ๖ 

๑.๑ ควำมชัดเจน/ควำมเหมำะสมของขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนนิงำน ๕  
๑.๒ ควำมเหมำะสมของระยะเวลำกำรด ำเนินงำนในแต่ละขัน้ตอน ๕  

๒. การออกแบบและจัดวางข้อมูล ได้แก่ ปก (ปกหน้ำ-ปกหลัง) กำรจัดคอลัมน์ กำรลง
เนื้อหำ กำรใช้ตัวอักษร กำรจัดวำงภำพ  

๓๐ ๑๘ 

๒.๑ กำรออกแบบวำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ๑๐  
๒.๒ กำรออกแบบรำยงำนประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๐  
๒.๓ กำรออกแบบรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๐  

๓. บุคลากรหลักในการด าเนินงาน ๕๕ ๓๓ 
๓.๑ ผู้เชี่ยวชำญในกำรแปลและเรียบเรียงบทควำมจำกภำษำไทยเป็นภำษำอังกฤษ    

๓.๑.๑ ผลงำนกำรแปลภำษำอังกฤษที่ผ่ำนมำ ๑๐  
๓.๑.๒ กำรแปลภำษำอังกฤษจำกเอกสารแนบ ที่ส ำนักงำนนโยบำยฯ จัดเตรียมไว้ให้  ๑๕  

๓.๒ นักเขียนหรือผู้จัดท ำบทควำม พร้อมผลงำน ๑๐  
๓.๓ เจำ้หนำ้ที่ออกแบบ มปีระสบกำรณ์ในกำรออกแบบหนงัสือ ไมน่้อยกวำ่ ๒ ป ีพร้อมผลงำน ๑๐  
๓.๔ ผู้ท ำหน้ำที่พิสูจน์อักษร เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องทั้งหมดของเอกสำร ๕  
๓.๕ ผู้ประสำนงำน ๕  

๔. ประสบการณ์ผลงานการจัดพิมพ์รายงานวิชาการต่างๆ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายกัน 

๕ ๓ 

คะแนนรวมทั้งสิ้น   

๑๑. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของงำนที่เกิดขึ้น ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน 
นับถัดจำกวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้รับรำยงำนผลกำรตรวจรับงำนจ้ำงถูกต้อง โดยผู้รับจ้ำงต้องรีบจัดกำรแก้ไขให้แล้ว
เสร็จภำยใน ๑๐ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่อง 



๑๕ 
 

๑๒. ลิขสิทธิ์ของเจ้าของงาน 

 งำนที่ด ำเนินกำรแล้วทุกชิ้นงำน รวมทั้งที่ส่งมอบแล้วและที่ยังไม่ส่งมอบให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ ส ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตำมกฎหมำย กำรจะน ำบำงส่วนหรือทั้งหมด
ของชิ้นงำน ด้วยตนเองหรือมอบให้ผู้อ่ืนเผยแพร่หรือท ำซ้ ำไม่สำมำรถกระท ำได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตอย่ำง
เป็นลำยลักษณ์อักษรจำกส ำนักงำนนโยบำยฯ เท่ำนั้น 

๑๓. อัตราค่าปรับ 

 กรณีที่ ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจะคิดค่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ ๐.๑ (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของวงเงิน
ค่ำจ้ำงทั้งสัญญำ นับถัดจำกวันครบก ำหนดแล้วเสร็จตำมสัญญำหรือวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้ขยำยให้จนถึงวันที่ท ำงำน
แล้วเสร็จจริงและส่งมอบผลงำนงวดสุดท้ำยครบถ้วน 

๑๔. เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
 ๑๔.๑ ผู้รับจ้ำงจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๑๔.๑.๑ เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง หรือมีผลงำนเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับ 
กำรจัดท ำหนังสือ วำรสำร สื่อสิ่งพิมพ์ หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่เป็นผู้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ละทิ้งงำนของ 
ทำงรำชกำร ต้องเป็นผู้มีประสบกำรณ์และผลงำนในกำรจัดพิมพ์รำยงำนทำงวิชำกำร หรือวำรสำรที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
 ๑๔.๑.๒ จัดหำบุคลำกรผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำอังกฤษ และด้ำนกำรเขียนต้นฉบับบทควำมทำงวิชำกำร 
 ๑๔.๒ ข้อควำม เนื้อหำภำพถ่ำย และภำพอ่ืนๆ ที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยซึ่งปรำกฏ
ในบทควำมและ/หรือวำรสำร และเอกสำรเผยแพร่อ่ืนๆ ที่ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรผลิตให้แก่ส ำนักงำนนโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรขออนุญำตให้ถูกต้องตำมกฎหมำยก่อน
น ำมำใช้ ทั้งนี้ ส ำนักงำนนโยบำยฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีหำกมีกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยเกิดข้ึน 
 

 
 
 
  



๑๖ 
 

การแปลภาษาอังกฤษ  
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแปลภำษำไทย เป็นภำษำอังกฤษตำมข้อควำมดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 

การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ 
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ เพ่ือรองรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก  

เพ่ือจัดท ำแผนแม่บทกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชน เพ่ือส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะยำว 
ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี โดยผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของภำคีกำรพัฒนำ และพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูล และสำรสนเทศภูมิศำสตร์กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชนของประเทศไทย ที่ประกอบด้วย
ฐำนข้อมูลทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และวิถีชุมชน ภูมิปัญญำท้องถิ่น ทักษะ และควำมช ำนำญ
ของคนในชุมชน ซึ่งได้ด ำเนินกำรทบทวน วิเครำะห์และคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต 
และระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมชุมชน ทั้งมิติสังคม เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง รวมทั้งกำรเชื่อมโยงกับนโยบำยและแผนในแต่ละระดับ ด้ำนกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชนกำรพัฒนำเมือง และกำรพัฒนำชุมชนเพ่ือจัดท ำ (ร่ำง) แผนแม่บทกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมชุมชน เพ่ือส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่มีกรอบแนวคิดหลัก ๓ ส่วน ได้แก่  
(๑) กำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและศำสตร์พระรำชำมำเป็นแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติในชุมชน มีกำรใช้ประโยชน์บนควำมพอประมำณ มีเหตุ มีผล ยึดประโยชน์ส่วนรวม
และมีควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรธรรมชำติ (๒) หลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมภำยใต้กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม ตำมวิถีและอัตลักษณ์ท้องถิ่น และ  
(๓) กำรพัฒนำศักยภำพของประชำชนในชุมชน เพ่ือให้ เกิดกำรปรับตัวให้ทันต่อสถำนกำรณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว รวมทั้งสืบค้นและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ทั้งชุมชนเมืองและ
ชุมชนชนบท และข้อมูลทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และข้อมูลชุมชน วิถีชีวิต 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ทักษะ และควำมช ำนำญด้ำนกำรใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมของแต่ละภูมิภำคของประเทศไทย เพ่ือออกแบบและพัฒนำโปรแกรมฐำนข้อมูล 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

    


