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ขอบเขตของงานจ้างท่ีปรึกษา (TOR) ปีงบประมาณ 2565 

1.  ชื่อโครงการ 

 โครงการศึกษาเพื ่อจ ัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือ  
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน 

2. หลักการและเหตุผล  

 2.1 ความสอดคล้องและความสัมพันธ์กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศ 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญโดยบูรณาการอยู่ใน
นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย 
(1) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ 3 
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้แผนยอ่ย
การสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง (3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จ ัดทำแผนแม่บทรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานระยะยาวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทฯ เมื ่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ซึ ่งมีแนวทาง 
การดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ (1) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (2) การลดก๊าซเรือน
กระจกและส่งเสริมการเติบโตที ่ปล่อยคาร์บอนต่ำ และ (3) การสร้างขีดความสามารถด้านการบริการจัดการ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเชื่อมโยงจากนโยบายระดับชาติไปสู่แนวทางการปฏิบัติ โดยการจัดทำแผนการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการประเด็น
ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่แผนของหน่วยงานที่เก่ียวข้องและใช้เป็นกรอบใน
การจัดสรรงบประมาณ จัดทำแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2573 เพื่อเป็นกรอบการ
ดำเนินงานที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ใน 3 สาขาหลัก ได้แก่ สาขาพลังงานและ
ขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย และ จัดทำแผนปฏิบัติการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศรายสาขา ปี พ.ศ. 2564 - 2573 ทั้งนี ้ นอกจากการกำหนดนโยบายและแผนด้าน 
การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศแล้ว ยังช่วยสนับสนุนเป้าหมาย  
การดำเนินงานของประเทศที่ประกาศไว้ตามพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงที่เก่ียวข้อง 

 2.2 ที่มา/สภาพปัญหาความต้องการ/ความเร่งด่วน 
  ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน  ได้ร ่วมดำเนินงานภายใต้คณะทำงานอาเซียนด้าน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Working Group on Climate Change: AWGCC) ซึ่งก่อตั้งเมื่อเดือนตลุาคม 
พ.ศ. 2552 ภายใต ้การกำก ับด ูแลของร ัฐมนตร ีอาเซ ียนด ้านส ิ ่ งแวดล ้อม (ASEAN Ministerial Meeting on the 
Environment: AMME) และเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Senior Officials on the Environment: 
ASOEN) ตามลำดับ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีร่วมในการหารือและดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมุ่งเน้น (1) การยกระดับความร่วมมือและการดำเนินงานของภูมิภาคอาเซียนในการตอบสนองต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อประเด็นการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซียน (2) การร่วมกำหนดประเด็นสำคัญและประเด็นที่ห่วงกังวลร่วมกันของภูมิภาคผ่านการจัดทำแถลงการณ์ร่วม
อาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยก าร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จัดประชุมอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นดำเนินงานร่วมกันของ
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อาเซียน (3) บูรณาการและสนับสนุนกรอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานอาเซียนรายสาขา (ASEAN Sectoral Bodies) อาทิ สาขาพลังงานและ
การขนส่ง เกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการภัยพิบัติ การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ฯลฯ 

 ตลอดระยะเวลา 12 ปี ประเทศไทยมีความร่วมมือและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภายใต้คณะทำงานอาเซียนฯ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งมีการดำเนินงานร่วมกับประเทศสมาชิกและหุ้นส่วน
เพื่อการพัฒนาและคู่เจรจาของอาเซียน (ASEAN development partners and dialogue partners) ภายใต้แผนปฏิบัติ
การคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (AWGCC Action Plan) และกรอบการดำเนินงานราย
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้  หลักการและพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้กรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่การดำเนินงานในระยะหลังปี  
ค.ศ. 2020 หรือการเข้าสู่ยุคของดำเนินงานตามความตกลงปารีส ดังนั้นประเทศไทย จึงควรมีการศึกษาทบทวนผลการ
ดำเนินงานของประเทศไทยในบริบทของภูมิภาคอาเซียนที่ผ่านมา โดยเฉพาะการดำเนินงานภายใต้กรอบคณะทำงาน
อาเซียนฯ เพื่อกำหนดกลยุทธ์หรือวางแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยในบริบทของภูมิภาคอาเซียนในระยะต่อไป 
และรวมถึงทิศทางการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและคู่เจรจาของอาเซียน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บนฐานของความสอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของประเทศไทย 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
ภายใต้กรอบความร่วมมือของภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการดำเนินงานภายใต้คณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (ASEAN Working Group on Climate Change: AWGCC) 

3.2 เพื ่อเสนอแนะบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย ในบริบทของความร่วมมือด้าน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน 

4. พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย 

 หน่วยงานของประเทศไทยในคณะทำงานเจรจาสำหร ับการประชุมอนุส ัญญาสหประชาชาต ิว ่าด ้วย  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องที่มีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ในภูมิภาคอาเซียน 

5. ขอบเขตการดำเนินงาน 

 5.1 ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์นโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ภูมิภาคอาเซียน ตามกรอบแผนงานหลักของภูมิภาค ได้แก่ (1) แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community Blueprint) (2) แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Strategic Plan on 
Environment: ASPEN) และ (3) แผนปฏิบัติการคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
การดำเนินงานของคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (AWGCC and its Action Plan) ซึ่งรวมถึง
ความร่วมมือระหว่างคณะทำงานอาเซียนฯ กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและคู่เจรจาของอาเซียน และความร่วมมือใน
ประเด็นที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านองค์กรรายสาขาของอาเซียน อาทิ สาขาพลังงาน เกษตร  
ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการภัยพิบัติ การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ฯลฯ (4) เป้าหมายและ
นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ หรือประเด็นการดำเนนิงานที่
ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความสำคัญ 

 5.2 ศึกษาและทบทวนการดำเนินงานของประเทศไทยในบริบทความร่วมมือด้านการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของภูมิอาเซียน โดยเฉพาะการดำเนินงานและผลลัพธ์ของไทยภายใต้คณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (AWGCC) ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา รวมถึงความร่วมมือของไทยกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและ 
คู่เจรจาของอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความร่วมมือในมิติที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศผ่านองค์กรรายสาขาของอาเซียน อาทิ สาขาพลังงาน เกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการภัยพิบัติ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน เป็นต้น  

 5.3 ทบทวนนโนบายและแผนงาน และวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการดำเนินงานของประเทศไทยด้าน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงวิเคราะห์โอกาสและจัดลำดับประเด็นสำคัญในการพฒันา 
ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนในประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญ  จากกรอบนโยบาย
และแผนการดำเนินงานหลักของประเทศไทย ประกอบด้วย (1) เป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally 
Determined Contribution: NDC) (2) แผนแม่บทรองรับการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593  
(3) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  พ.ศ. 2561 - 2580 (4) แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2573 (5) กฎหมายหรือนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
ที่เก่ียวข้อง  

5.4 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในภูมิอาเซียน ในช่วงระยะเวลา 12 ปี (พ.ศ. 2552 – 2564) โดยจัดพิมพ์เป็นเอกสาร 4 สี รวม 10 เล่ม  
พร้อมข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Microsoft word และรูปแบบไฟล์ pdf บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์สำหรับพกพา (External Hard Disk) 

5.5 จัดทำข้อเสนอแนะบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยในบริบทความร่วมมือด้าน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน ภายในกรอบระยะเวลา พ.ศ. 2573  

5.6 จัดประชุมระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ครั้ง เพื่อนำเสนอและรับฟัง 
ความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนะบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยในบริบทความร่วมมือ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 120 คน ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ 
หรือปริมณฑล 

5.7 นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ทั้ง 3 ครั้ง ในข้อ 5.6 มาพัฒนาเป็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยในบริบท 
ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน 

5.8 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย 
ในบริบทความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อ 5.7 เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 120 คน ณ โรงแรม
ในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล 

5.9 นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นตามข้อ 5.8 มาปรับปรุงแก้ไข 
เนื ้อหาใน (ร่าง) ข้อเสนอแนะบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยในบริบทความร่วมมือด ้าน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อจัดทำเป็นฉบับสมบูรณ์ 

5.10 จัดทำรายงานข้อเสนอแนะบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยในบริบทความร่วมมือ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน  โดยจัดพิมพ์เป็นเอกสาร 4 สี รวม 100 เล่ม พร้อมข้อมูล 
ในรูปแบบไฟล์ Microsoft word และรูปแบบไฟล์ pdf บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์สำหรับพกพา (External Hard Disk) 

5.11 จัดทำสื่อสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทและแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย 
ในบริบทความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน ที่ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้และ 
ทำความเข้าใจได้ง่ายรวมทั้งทำการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง อย่างน้อย 2 สื่อ 
ประกอบด้วย (1) วีดิทัศน์ จำนวน 1 สื่อ และ (2) สื่อนิทรรศการแบบพับเก็บได้ จัดพิมพ์เป็นเอกสาร 4 สี (ขนาด 3x3 
ตารางเมตร) จำนวน 1 สื่อ โดยจัดให้มี digital files ที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ภายหลัง 
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5.12 จัดงานประชุมเผยแพร่เสนอแนะบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยในบริบทความร่วมมือ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 1 คร้ัง โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 150 คน ณ โรงแรมใน
กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล 

5.13 จัดทำเอกสารรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ภาษาไทย) จำนวน 10 เล่ม และเอกสารรายงานสรุปสำหรับ
ผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 10 เล่ม พร้อมข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Microsoft word และรูปแบบไฟล์ pdf บันทึกลงใน
ฮาร์ดดิสก์สำหรับพกพา (External Hard Disk) 

5.14 จัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานจำนวน 2 คน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี 
โดยปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
โครงการ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เช่น เงินเดือน ค่าจ้ าง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานใน
พื้นที่ (ถ้ามี) ให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

5.15 จัดทำเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารสรุปการประชุมทุกครั้ง โดยสรุปผลการประชุมนำเสนอต่อ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นทุกครั้ง 

ทั้งนี ้ การจัดประชุม/การจัดงานภายใต้โครงการฯ จะต้องพิจารณาใช้วิธีการหรือรูปแบบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

6. ผลผลิต - ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์-ตัวชี้วัด 
6.1 ผลผลิต - ตัวชี้วัด 

  6.1.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภูมิอาเซียน ในช่วงระยะเวลา 12 ปี (พ.ศ. 2552 – 2564)  
  6.1.2  รายงานข้อเสนอแนะบทบาท จัดลำดับประเด็นสำคัญ และแนวทางการดำเนินงานของประเทศ
ไทยในบริบทความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน 
  6.1.3 สื่อสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทและแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน อย่างน้อย 2 สื่อ 

6.2 ผลลัพธ์-ตัวชี้วัด 
  ประเทศไทยมีความเข้าใจบทบาทและแนวทางการดำเนินงานในบริบทความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ประเทศไทยมีข้อเสนอแนะบทบาทและแนวทางการดำเนินงานในบริบทความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาความร่วมมือหรือตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อดำเนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2573 ได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ
ไทยและภูมิภาคอาเซียน 

 7.2 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี ่ยวข้อง ในการกำหนดบทบาทหรือแนวทาง 
การดำเนินงานของประเทศไทยในบริบทความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน 

 7.3 มีสื ่อสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที ่ถูกต้องเกี ่ยวกับการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลง  
สภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน ให้แก่ภาคส่วนต่างๆ 

8. วงเงินงบประมาณ 

 วงเงินงบประมาณ จำนวน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)  
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9. เงื่อนไขการจ้าง 

9.1 ระยะเวลาดำเนินงาน 
กำหนดเวลาในการดำเนินงาน จำนวน 270 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

9.2 การส่งมอบงานของที่ปรึกษา 

  9.2.1 จัดส่งรายงานขั้นต้น (Inception Report) ภายใน 45 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดพิมพ์
เป็นภาษาไทยจำนวน 10 เล่ม พร้อมข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Microsoft word และรูปแบบไฟล์ pdf โดยรายงานฉบับนี้
จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) กรอบแนวคิด วิธีการ แผนการดำเนินการ และกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของ โครงการ 
ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการดำเนินงานของโครงการฯ ซึ่งระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนตามขอบเขตการดำเนินงาน  
ข้อ 5.1 – 5.13 ที่ได้ผ่านการหารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 

2) ผลการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานนโยบายฯ จำนวน 2 คน ตามขอบเขต 
การดำเนินงานข้อ 5.14 

  9.2.2 จัดส่งรายงานฉบับกลาง (Interim Report) ภายใน 155 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดพิมพ์
เป็นภาษาไทย จำนวน 10 เล่ม พร้อมข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Microsoft word และรูปแบบไฟล์ pdf โดยรายงานฉบับนี้
จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 5.1-5.5 และ 5.11 และ 5.14-5.15 

   2) (ร ่าง) รายงานสร ุปผลการดำเน ินงานของประเทศไทยภายใต ้กรอบความร ่วมม ือด ้าน  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิอาเซียน ในช่วงระยะเวลา 12 ปี (พ.ศ. 2552 – 2564) พร้อมข้อมูลในรูปแบบไฟล์ 
Microsoft word และรูปแบบไฟล์ pdf ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตการดำเนินงานข้อ 5.4 ที่ได้ผ่านการหารือกับเจ้าหน้าที่
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

   3) สรุปผลการจัดประชุมระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญและภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ครั้ง  
เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนะบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย
ในบริบทความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตการดำเนินงานข้อ 5.6–5.7 

   4) (ร่าง) ข้อเสนอแนะบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยในบริบทความร่วมมือ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน ที่ได้ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของงานตามข้อคิดเห็น 
ที่เป็นประโยชน์จากการประชุมระดมสมอง พร้อมข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Microsoft word และ รูปแบบไฟล์ pdf ตามที่ระบุไว้
ในขอบเขตการดำเนินงานข้อ 5.7 

   5) (ร่าง) แนวคิดสื่อสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน อย่างน้อย 2 สื่อ ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตการดำเนินงานข้อ 5.11 
ที่ได้ผ่านการหารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   6) แผนงานที ่ชัดเจนในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะ บทบาทและ 
แนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยในบริบทความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน 
จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู ้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 120 คน ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล ตามที่ระบุไว้ในขอบเขต 
การดำเนินงานข้อ 5.8  

  9.2.3 จัดส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง (Draft Final Report) ภายใน 210 วัน นับจากวันลงนามใน
สัญญา โดยจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย จำนวน 10 เล่ม พร้อมข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Microsoft word และรูปแบบไฟล์ pdf 
โดยรายงานฉบับนี้จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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   1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 5.1-5.9 และ 5.14-5.15 

   2) (ร ่าง) รายงานสร ุปผลการดำเน ินงานของประเทศไทยภายใต ้กรอบความร ่วมม ือด ้าน  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิอาเซียน ในช่วงระยะเวลา 12 ปี (พ.ศ. 2552 – 2564) พร้อมข้อมูลในรูปแบบไฟล์ 
Microsoft word และรูปแบบไฟล์ pdf ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตการดำเนินงานข้อ 5.4  

   3) สรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร ่าง) ข ้อเสนอแนะบทบาทและแนวทาง 
การดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน ตามที่ระบุไว้
ในขอบเขตการดำเนินงานข้อ 5.8-5.9 

4) (ร่าง) ข้อเสนอแนะบทบาทและแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของภูมิภาคอาเซียน ที ่ได้ปรับปรุงหรือเพิ ่มเติมรายละเอียดของงาน 
ตามข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากการประชุมรับฟังความเห็น และผู้ว่าจ้าง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่
ปรึกษา) พร้อมข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Microsoft word และรูปแบบไฟล์ pdf ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตการดำเนินงานข้อ 5.9-5.10 

5) (ร่าง) สื่อสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน อย่างน้อย 2 สื่อ ที่ได้ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของงาน
ตามข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากผู้ว่าจ้าง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา) ตามที่ระบุไว้ในขอบเขต  
การดำเนินงานข้อ 5.11 

6) แผนงานที่ชัดเจนในการจัดงานประชุมเผยแพร่เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย
ภายใต้ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
150 คน ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตการดำเนินงานข้อ 5.12 ที่ได้ผ่านการหารือกับ
เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  9.2.4 จัดส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ภายใน 270 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
โดยประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   1) รายงานฉบับสุดท้าย ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย จำนวน 10 เล่ม  
โดยรายงานฉบับนี้จะต้องแสดงถึงผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 5.1-5.15 

   2) รายงานสรุปผลการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภูมิอาเซียน ในช่วงระยะเวลา 12 ปี (พ.ศ. 2552 – 2564) จำนวน 10 เล่ม ตามที่ระบุไว้ในขอบเขต 
การดำเนินงานข้อ 5.4 

   3) รายงานข้อเสนอแนะบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยในบริบทความร่วมมือ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 100 เล่ม ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตการดำเนินงานข้อ 5.10  

4) สื ่อสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยด้าน  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน อย่างน้อย 2 สื่อ ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตการดำเนินงานข้อ 5.11 

5) รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ภาษาไทย) จำนวน 10 เล่ม และเอกสารรายงานสรุปสำหรับ
ผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 10 เล่ม ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตการดำเนินงานข้อ 5.13 

ทั้งนี้ รายงานฉบับสุดท้าย ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) แผนกลยุทธ์ฯ เอกสารรายงานสรุปสำหรับ
ผู้บริหารฯ เอกสารต่าง ๆ และข้อมูลที่ได้จากการทำโครงการทั้งหมด ต้องจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ Microsoft word และ
รูปแบบไฟล์ pdf รวมถึง สื่อสารสนเทศฯ ในรูปแบบ digital files ต้องบันทึกลงฮาร์ดดิสก์สำหรับพกพา (External Hard 
Disk) จำนวน 2 ชุดการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจัดแบ่งงวดการส่งมอบผลงานเป็น 4 งวด ซึ่งในแต่ละงวดที่
ปรึกษาจะดำเนินงานงวดต่อไปได้ ต่อเมื่อได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างแล้ว (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างที่ปรึกษา) 
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9.3 เงินค่าจ้างล่วงหน้า 

  ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของค่าจ้าง 
ตามสัญญา โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

9.4 การจ่ายเงิน 
  9.4.1 งวดที ่ 1 จ่ายเงินร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื ่อที ่ปรึกษาได้ส่งรายงานขั ้นต้น 
(Inception Report) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นชอบและรายงานผลต่อสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 
  9.4.2 งวดที่ 2 จ่ายเงินร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานฉบับกลาง 
(Interim Report) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นชอบและรายงานผลต่อสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 
  9.4.3 งวดที่ 3 จ่ายเงินร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานฉบับสุดท้าย 
ฉบับร่าง (Draft Final Report) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นชอบและ รายงานผล
ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 
  9.4.4 งวดที่ 4 จ่ายเงินร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานฉบับสุดท้าย  
ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นชอบและรายงานผล  
ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 

10. การจัดทำข้อเสนอ 

 ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการเป็นภาษาไทย โดยจัดทำแยกเป็น 3 ซอง คือ ข้อเสนอด้านเทคนิค  
จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 5 ชุด) รายละเอียดประวัติที่ปรึกษา จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา  
5 ชุด) และข้อเสนอด้านราคา จำนวน 2 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด) โดยปิดผนึกและระบุ ประเภทข้อเสนอ 
เสนอต่อ “ประธานคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนว
ทางการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน ”  
โดยจัดส่งที่ “กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400” 
 10.1 ข้อเสนอด้านเทคนิค จะต้องมีรายละเอียดครอบคลุมดังนี้ 
  10.1.1 แนวคิดและกรอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
  10.1.2 วิธีการศึกษา และข้อเสนอเพิ่มเติมที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 
  10.1.3 แผนการดำเนินงานและแนวทางการบริหารโครงการให้สำเร็จตามระยะเวลาและวัตถุประสงค์ 
  10.1.4 ข้อมูลสถานะทางด้านการเงิน เพื่อแสดงศักยภาพด้านการเงินของที่ปรึกษา เช่น ทุนจดทะเบียนที่
ชำระแล้ว งบการเงิน เอกสารรับรองจากธนาคาร และหนังสือรับรองของมหาวิทยาลัย/สถาบัน เป็นต้น 
 10.2 ประวัติที่ปรึกษา จะต้องมีรายละเอียดครอบคลุมดังนี้ 
  10.2.1 ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษาที่สอดคล้องกับโครงการ 
  10.2.2 บุคลากร 
   1) บุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยระบุรายชื่อ ผู้จัดการโครงการ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านสิ่งแวดล้อมหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(หรือภูมิภาคอาเซียน) หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานและการศึกษา โดยมีประสบการณ์ในด้านนั้นๆ อย่างน้อย 5 ปี  
พร้อมระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณคน - เดือน ที่เหมาะสมกับปริมาณงานและระยะเวลาการทำงานที่สอดคล้องกับ
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แผนการดำเนินงาน โดยที่ปรึกษาที่เป็นบุคลากรหลักจะต้องลงนามการเข้าร่วมทำงานรวมทั้งระบุจำนวนและรายชื่อ
บุคลากรสนับสนุนอ่ืนๆ ที่ร่วมดำเนินงาน 
   2) บุคลากรสนับสนุน โดยระบุจำนวนและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้และประสบการณ์  
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย และผู้ประสานงานโครงการ โดยต้องระบุหน้าที่รับผิดชอบในโครงการ ปริมาณคน – 
เดือน ที่เหมาะสมกับปริมาณงานและระยะเวลาการทำงานซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน 
  10.2.3 ภาคผนวก ประกอบด้วย 
   1) ประวัติและผลงานของบุคลากรหลักในการดำเนินงานซึ่งมีการลงนามกำกับ 
   2) สรุปผลงานของบริษัทที่ปรึกษา/หรือสถาบันการศึกษาที่เก่ียวข้อง  
   3) ข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 10.3 ข้อเสนอด้านราคา  
  10.3.1 สรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแยกตามหมวดรายการ คือ งบบุคลากร (ได้แก่ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/
นักวิจัย/ผู ้ประสานงานหรือเลขานุการฯ) งบดำเนินงาน (ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน  
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าสำรวจ/วิเคราะห์ข้อมูล ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดประชุมสัมมนา ค่าจัดพิมพ์
เอกสาร ค่าสำเนาเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น) งบลงทุน (ได้แก่ ค่าจัดหาครุภัณฑ์  
ในการปฏิบัติงาน) งบอ่ืน ๆ (ได้แก่ ค่าธรรมเนียมสถาบันการศึกษา ค่าภาษี เป็นต้น)  
  10.3.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ซึ่งแจกแจงรายละเอียดจากสรุปค่าใช้จ่ายโดยแสดงจำนวนและอัตราของ  
การคำนวณค่าใช้จ่ายจำแนกตามขอบเขตการดำเนินงานหรือแผนการดำเนินงานอย่างละเอียด โดยแสดงข้อเสนอ 
ทางเลือกวิธีการหรือรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งในรูปแบบของการจัดประชุมออนไลน์ การจัดประชุมแบบปกติ  
และการจัดประชุมในลักษณะผสมผสาน 

11. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ    
 11.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
 11.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 11.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 11.4  ไม่เป็นบุคคลซึ ่งอยู ่ระหว่างถูกระงับการยื ่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั ่วคราว  
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 11.5  เป็นนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่จะจ้าง และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
กระทรวงการคลัง 
 11.6  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบญัชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรฐั 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 11.7  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 11.8 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาดังกล่าว 
 11.9  ไม่เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที ่ปรึกษารายอื ่นที ่เข้ายื ่นข้อเสนอให้แก่ กองประสานการจัดการ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วันยื่นเสนอราคา 
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาคร้ังนี้ 
 11.10  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของที่ปรึกษาได้มี
คำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 11.11  ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด 
 11.12  ที่ปรึกษาที่ยื่นเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
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    1)  กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน
ของที่ปรึกษา กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของที่ปรึกษาของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการ  
ร่วมค้าที่เข้าเสนอราคาได้ 
  2)  กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่าง
ผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอร าคากับ
หน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอราคากิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของที่
ปรึกษาของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
  ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 11.13  ที่ปรึกษาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 11.14  เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา และมีผลงานประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้อง
กับโครงการที่จะจัดจ้าง เป็นสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย ส่วนราชการทางวิชาการและการวิจัย หรือมีการเรียน  
การสอนและการฝึกอบรม หรือมีผลงานที่เก่ียวข้องกับการศึกษาด้านที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

12. เกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษา      

 เนื่องจากโครงการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือด้าน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน จำเป็นต้องว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดลอ้ม 
หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (หรือด้านอาเซียน) หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
งานและการศึกษา ซึ ่งการดำเนินการดังกล่าวมีผู ้เชี ่ยวชาญจำกัด และเป็นงานที ่ซับซ้อนมาก จึงได้กำหนดเกณฑ์  
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 126 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 12.1 การพิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ (ข้อเสนอด้านเทคนิค) ได้แก่ 
  1) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา (27 คะแนน) 
      - จำนวน ผลงาน และประสบการณ์ของที่ปรึกษาที่มีลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับโครงการภายใน
ระยะเวลา 10 ปีล่าสุด  
  2) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน (45 คะแนน) แบ่งเป็น 
     - แนวคิดและกรอบการดำเนินงานที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
     - วิธีการและขั้นตอนการศึกษา และข้อเสนอเพิ่มเติมที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ  
การดำเนินงาน 
  3) คุณสมบัติบุคลากรที่ร่วมงาน (25 คะแนน) แบ่งเป็น 
     - จำนวนบุคลากรหลักและสนับสนุนที่เหมาะสมกับงานและความเชี่ยวชาญตามแผนการดำเนินงาน 
     - คุณวุฒิ ประสบการณ์ และผลงานของบุคลากรหลักที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในงานที่มีลกัษณะเดียวกนั
หรือใกล้เคียงกับโครงการ 
     - หนังสือแสดงความจำนงของบุคลากรหลักที่จะเข้าร่วมโครงการ  
  4) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (3 คะแนน) 
     - พิจารณาจากหน่วยงานที่กำหนดตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที ่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 หมวด 8 ข้อ 29 ที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนแบ่งออกเป็นสอง
ประเภท ดังนี้ 1) ที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
สถาบันพระปกเกล้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมือง
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ที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2) ที่ปรึกษาที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ 
ประกอบด้วย มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ และ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
 ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ (ข้อเสนอด้านเทคนิค) จะต้องได้มากกว่า 70 คะแนน  
 12.2 การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ (ข้อเสนอด้านเทคนิค)  
ก่อน แล้วคัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพ (ข้อเสนอด้านเทคนิค) มากที่สุด จากนั้นจึงจะพิจารณาข้อเสนอด้าน
ราคาของที่ปรึกษารายนั้น และเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสมต่อไป 

13. สิทธิ์ของเจ้าของงาน 

 งานที่ดำเนินการแล้วทุกชิ้นงาน รวมทั้งที่ส่งมอบแล้วและที่ยังไม่ส่งมอบให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามกฎหมาย การจะนำบางส่วนหรือทั้งหมดของชิ้นงานด้วยตนเอง
หรือมอบให้ผู้อื่นเผยแพร่หรือทำซ้ำไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 

14. อัตราค่าปรับ 

 กรณีท ี ่ ไม ่สามารถปฏิบ ัต ิงานให ้แล ้วเสร ็จภายในระยะเวลาท ี ่กำหนด สำน ักงานนโยบายแล ะแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของวงเงินค่าจ้าง ทั้งสัญญา 
นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงและส่งมอบ
ผลงานงวดสุดท้ายครบถ้วน 

15. เงื่อนไขอื่นๆ  

 เงื่อนไขซึ่งที่ปรึกษาจะต้องสนับสนุนการปฏิบัติได้แก่ 

 15.1 ในกรณีที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานขอความร่วมมือให้ที่
ปรึกษามาร่วมประชุม สัมมนา หรือชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานหรือการจัดทำ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำ
ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมภิาค
อาเซียนในโอกาสต่าง ๆ ภายในระยะเวลาสัญญาจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องให้ความร่วมมือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 15.2 ในกรณีที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมหรือดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ที ่เกี ่ยวข้องกับโครงการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทาง 
การดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน ที่ปรึกษา
จะต้องให้ความร่วมมือในการจัดหาข้อมูลในประเด็นต่างๆ รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 15.3 ในกรณีที่การดำเนินงานตามขอบเขตและแผนการดำเนินการศึกษาของโครงการฯ ต้องการให้ บุคลากรของ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมให้ข้อมูลหรือข้อคิดเห็นในกระบวนการหรือขั้นตอน
ต่างๆ หรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจจัดให้มี คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ 
คณะทำงานที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้ความเห็นทางวิชาการ ซึ่งรวมถึง กรณีการจัดให้มีผู ้ทรงคุณวุฒิ ในการให้
ข้อแนะนำเพื่อเชื่อมโยงมุมมองด้านนโยบายและการบริหารกับ ด้านวิชาการ ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
อาทิ ค่าพาหนะและค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าตอบแทนทางวิชาการ เป็นต้น 

 15.4 ในกรณีที่มีการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินงานโครงการเมื่อดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ ที่ปรึกษาจะต้องส่ง
มอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบการลงทะเบียนทุกประเภทที่พัฒนาภายใต้โครงการ 
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นๆ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
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เป็นทางการ โดยจะต้องมีการรับประกันคุณภาพ และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกรณีเจ้าหน้าที่ร้องขอ เป็นระยะเวลา 3 ปี 
นับจากวันที่ส่งมอบ 

 15.5 การจัดซื ้อจัดจ้างครั้งนี ้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่ส่วนราชการไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณเพื่อการจัดหาสามารถยกเลิก  
การจัดหาได้ 


