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ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. ชื่อโครงการ 
โครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางของการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อพัฒนาระบบ

รวบรวมและเช่ือมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วน สำหรับการรายงานตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส 

๒. หลักการและเหตุผล  
 ๒.๑ ความสอดคล้องและความสัมพันธ์กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี ๑) ในเป้าหมายท่ี ๕: ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม ในประเด็นท่ี ๔.๓ ด้านการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ ข้อ ๔.๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ (แผนระดับท่ี ๒) ในยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เป้าหมาย ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัว 
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวทาง ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงสอดคล้องกับแผนแม่บทรองรับ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ พันธกิจ พัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ และเทคโนโลยี  
เพื่อสนับสนุนการรองรับและการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ำ 
สภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ท่ีเป็นเป้าหมาย
ระดับโลก เป้าหมายท่ี ๑๓ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
ท่ีเกิดขึ้น และ (แผนระดับท่ี ๓) แผนท่ีนำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔–๒๕๗๓ 
(Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation ๒๐๒๑– ๒๐๓๐) เพื่อใช้ดำเนินงาน
ใหบ้รรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีประเทศกำหนด 

 ๒.๒ ที่มา/สภาพปัญหาความต้องการ/ความเร่งด่วน 
 ประเทศไทยได้จัดส่งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมท่ีประเทศกำหนด 
(Nationally Determined Contribution: NDC) ท่ีร้อยละ ๒๐-๒๕ จากกรณีปกติ (Business as Usual: BAU) 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) ต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูม ิอากาศ เมื ่อว ัน ที ่ ๑  ตุลาคม ๒๕๕๘ สำน ักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ 
และสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักด้านนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศและ 
หน่วยประสานงานกลางของประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) จึงได้จัดทำแผนท่ี
นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ (Thailand’s Nationally Determined 
Contribution Roadmap on Mitigation ๒๐๒๑-๒๐๓๐) หรือ NDC roadmap เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงาน 
ท่ีนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันท่ี 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้กับ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนท่ีนำทางฯ 
และร่วมกันบูรณาการและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนได้ครอบคลุม 
ในทุกมิติ และต่อมาคณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 
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๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขา ได้แก่ สาขาพลังงาน 
สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาการจัดการของเสียชุมชน และสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้
ผลิตภัณฑ์รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม เพื่อเป็นกรอบทิศทาง  การดำเนินงานในการลดก๊าซเรือนกระจก 
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ตาม  NDC roadmap และเห็นชอบร่าง
แผนปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนท่ีนำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อทำให้ 
การดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งหน่วยงานจะต้องรายงาน
ความก้าวหน้าในการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก มายังสำนักงานนโยบายฯ เพื่อรายงานระดับนโยบายต่อไป 

ท่ีผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้ดำเนินการพัฒนาระบบ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนการดำเนิน
มาตรการของหน่วยงานรับผิดชอบหลักในรายสาขาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวมท้ัง รับทราบ
ถึงปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน โดยการพัฒนาระบบดังกล่าวเป็นการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขับเคล่ือนการดำเนินงานตามนโยบายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) เนื่องจากประเทศไทยเตรียมการจัดทำรายงาน
ความโปร่งใสรายสองปี (Biennial Transparency Report: BTR) เสนอต่อ UNFCCC ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ซึ่งจะมีข้อตัดสินใจจากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับข้อมูลที่จะต้องรายงานของกิจกรรม
การลดก๊าซเรือนกระจกลงในตาราง Common Tabular Format (CTF) ภายในปี พ .ศ. ๒๕๖๔ ในการนี้ 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในฐานะหน่วยประสานงานกลางของอนุสัญญา 
จึงเห็นควรจัดทำโครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางของการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจก  
เพื่อปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้รองรับการจัดทำรายงานความโปร่งใสรายสองปี (BTR) โดยจะต้อง
พัฒนารูปแบบและแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกให้ครอบคลุม
กลไกการมีส่วนร่วมท่ีประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) และปรับปรุงระบบ
ติดตามประเมินผลท่ีเป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศให้สอดคล้องกับตาราง CTF ท่ีจะเป็นแบบฟอร์มสำคัญ
ในการจัดทำรายงาน BTR ในอนาคต โดยจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถ
รายงานข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามท่ี UNFCCC กำหนด  

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. วิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) ภายใต้กลไกการมีส่วนร่วม

ท่ีประเทศกำหนด (NDC) ในสาขาการจัดการของเสีย 
๒. เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนประกอบการรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

ตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส 

๔. พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย 
 พื้นท่ี: กรุงเทพฯ  
 กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขาภายใต้แผนท่ี
นำทางการลดก๊าซเรือนกระจก พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ (NDC Roadmap) 
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๕. ขอบเขตการดำเนินงาน 
 ๕ .๑ วางแผนการดำเนินโครงการ เสนอวิธีการวิเคราะห์พัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน  
และทวนสอบ (MRV) ในสาขาการจัดการของเสีย  ให้ครอบคลุมแผนท่ีนำทางการลดก๊าซเรือนกระจก 
ของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔–๒๕๗๓ (NDC Roadmap) รวมถึงกำหนดกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง บุคลากร
หลักและสนับสนุน สถานท่ีและระยะเวลาในการดำเนินโครงการให้ครอ บคลุมทุกกิจกรรม ท่ีกำหนด 
ในข้อกำหนดโครงการ และศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์นโยบายและแผนท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น แผนปฏิบัติการสนับสนุน
การดำเนินงานตามแผนท่ีนำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ สาขาการจัดการของเสีย และจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนประกอบ  
การรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส และ
ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊ าซเรือนกระจกของประเทศ รวมท้ังข้อมูล 
การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบ
ตาราง Common Tabular Format (CTF)  
 ๕.๒ ศึกษาและวิเคราะหร์ูปแบบการรายงานข้อมูลกิจกรรม และขอ้มูลสนับสนุนในสาขาการจัดการของเสีย 
จากมาตรการภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมท่ีประเทศกำหนดตามกรอบความโปร่งใส จากกรอบการดำเนินงาน
ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement Work Programme: PAWP) และมติท่ีประชุมรัฐภาคี (Conference of 
parties: COP) ท่ีเกี่ยวข้อง สำหรับการพัฒนาข้อมูลสำหรับคาดการณ์ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก โดยพิจารณา
ให้ครอบคลุมมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ สาขา
การจัดการของเสีย อย่างน้อย ๒ มาตรการ 
 ๕ .๓ ออกแบบและพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) จากมาตรการ 
ลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาการจัดการของเสีย และวิเคราะห์แนวทางการติดตามและประเมินผลให้ครอบคลุม
ตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ สาขาการจัดการของเสีย 
รวมท้ังจัดทำข้อเสนอแนะปรับปรุงรูปแบบการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจก วิธีการประเมินผลการลดก๊าซ
เรือนกระจกจากมาตรการท่ีคัดเลือกจากข้อ ๕.๒ 
 ๕.๔ จัดประชุม Focus group ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใต้แผนท่ีนำทางการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ (NDC Roadmap) และแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ สาขาการจัดการของเสีย โดยให้มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๓๐ คน โดยอาจ
ดำเนินการในรูปแบบของการจัดประชุมรวม การจัดประชุมกลุ่มย่อย หรือการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม หรือการใช้แบบสอบถาม (ท้ังรูปแบบเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส์) ตามความเหมาะสม 
 ๕.๕ พัฒนาแบบฟอร์มสำหรับประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกและทดสอบการคำนวณผลการลด
ก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการท่ีคัดเลือก โดยจำแนกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี ๑ สำหรับการคำนวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐาน (Baseline) และส่วนท่ี ๒ สำหรับการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณี
ดำเนินมาตรการ พร้อมท้ังจัดทำคู่มือรูปแบบการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกการมีส่วนร่วม
ท่ีประเทศกำหนด (NDC) และปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
สำหรับการนำเข้าข้อมูล การแสดงผล และการรายงานข้อมูลให้สอดคล้องกับรูปแบบตาราง Common 
Tabular Format (CTF) 
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 ๕.๖ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยให้มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๖๐ คน โดยอาจดำเนินการในรูปแบบของการจัดประชุมรวม การจัดประชุม
กลุ่มย่อย หรือการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบส่ือสารโทรคมนาคม หรือการใช้แบบสอบถาม 
(ท้ังรูปแบบเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส์) ตามความเหมาะสม 
 ๕.๗ วิเคราะห์ช่องว่างการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากระบบติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ โดยต้องสอดคล้องกับตาราง Common Tabular Format (CTF) 
ในการจัดทำรายงานความโปร่งใสรายสองปี (BTR) 
 ๕ .๘  ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลดังกล่าว ตลอดจนพัฒนารูปแบบการจัดทำข้อมูล 
ผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อสนับสนุนการรายงานข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจก 
ตามแบบฟอร์มของตาราง Common Tabular Format (CTF) ให้ครอบคลุมท่ี UNFCCC กำหนด  
 ๕ .๙  จัด ฝึกอบรมการนำเข้าข้อมู ลผลการลดก๊ าซ เรือนกระจกในระบบ ติดตามประเมิน 
ผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ให้แก่ เจ้าหน้ าท่ีสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๓๐ คน โดยอาจ
ดำเน ินการในรูปแบบของการจัดประชุมกลุ่มย่อย หรือการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบส่ือสาร
โทรคมนาคม หรือการใช้แบบสอบถาม (ท้ังรูปแบบเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส์) ตามความเหมาะสม พร้อมท้ัง
จัดทำคู่มือการใช้งานระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
 ๕.๑๐ จัดประชุมเผยแพร่โครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางของการรายงานข้อมูลผลการลด 
ก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้รองรับการจัดทำรายงานความโปร่งใสรายสองปี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนไม่น้อยกว่า 
๑๒๐ คน โดยอาจดำเนินการในรูปแบบของการจัดประชุมรวม หรือการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม หรือการใช้แบบสอบถาม (ท้ังรูปแบบเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส์) ตามความเหมาะสม 

๖. ผลผลิต - ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์-ตัวชี้วัด 
๖.๑ ผลผลิต   
๑ . ระบบการตรวจวัด รายงาน  และทวนสอบ (MRV) ในการติดตามประเมินผลการลด 

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ในสาขาการจัดการของเสีย 
๒. แนวทางการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมท่ีประเทศกำหนด 

(NDC) ให้สอดคล้องกับข้อมูลท่ีต้องรายงานของตาราง CTF เพื่ อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงาน 
ความโปร่งใสรายสองปี 

ตัวชีวั้ด 
๑. ระบบ MRV ในการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศภายใต้กลไกการมีส่วน

ร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ในสาขาการจัดการของเสีย 
๒. รูปแบบการรายงานผลจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมที่ประเทศ

กำหนด (NDC) 
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๖.๒ ผลลัพธ์ 
ผลลัพธ์ 
๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระบบ MRV ในการติดตามประเมินผลจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 

ในสาขาการจัดการของเสีย ภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมท่ีประเทศกำหนด (NDC) 
๒. ประเทศไทยสามารถรายงานผลจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกการมีส่วนร่วม 

ท่ีประเทศกำหนด (NDC) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานความโปร่งใสรายสองป ี

ตัวชี้วัด 
๑. มีการพัฒนาระบบ MRV ในการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในสาขา

การจัดการของเสีย อย่างน้อย ๒ มาตรการ ตามกลไกการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) 
๒. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีความเข้าใจในการรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจก

จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) 

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑. เพื่อให้มีการรวบรวมและเช่ือมโยงข้อมูลจากในสาขาการจัดการของเสีย สำหรับการรายงาน
ข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมท่ีประเทศกำหนด (NDC) 
   ๒. มีแบบฟอร์มการรายงานผลจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับข้อมูลท่ีต้องรายงาน
ของตาราง CTF เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานความโปร่งใสรายสองปี  

๘. วงเงินงบประมาณ 
 งบประมาณโครงการ รวมทั้งส้ิน ๓,๓๐๐,๐๐๐ (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) 

๙. เง่ือนไขการจ้าง 
๙.๑ ระยะเวลาดำเนินงาน 

 กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน จำนวน ๒๗๐ วนั นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา 

 ๙.๒ การส่งมอบงานของที่ปรึกษา 
๑) จัดส่งรายงานขั้นต้น (Inception Report) โดยจัดพิมพ์ เป็นภาษาไทย จำนวน ๑๐ เล่ม 

ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานฉบับนี้จะต้องประกอบด้วยหลักการ แนวคิด และ
วิธีการ แผนการดำเนินงาน และช่ือผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนตาม รวมถึงผลการดำเนินตามท่ีกำหนดไว้ใน
ขอบเขตการดำเนินงานตามข้อ ๕.๑ 

๒) จัดส่งรายงานฉบับกลาง (Interim Report) โดยจัดพิมพ์ เป็นภาษาไทยจำนวน ๑๐ เล่ม 
ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานฉบับนี้จะต้องแสดงถึงผลการดำเนินงานท้ังหมด ตามท่ี
กำหนดไว้ในขอบเขตการดำเนินงานตามข้อ ๕.๑ – ๕.๔ และ ๕.๗ 

๓) จัดส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง (Draft Final Report) โดยจัดพิมพ์ เป็นภาษาไทย 
จำนวน ๑๐ เล่ม ภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานฉบับนี้จะต้องแสดงถึง 
ผลการดำเนินงานท้ังหมด ๕.๑ – ๕.๙ 

๔) จัดส่งรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ภายใน ๒๗๐ วัน นับจากวันลงนาม
ในสัญญา โดยรายงานฉบับนี้จะต้องแสดงถึงผลการดำเนินงาน ซึ่งต้องประกอบไปด้วย 
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 (๑) เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย จำนวน ๓๐ เล่ม พร้อมรูปภาพสี 
โดยรายงานจะต้องแสดงถึงผลการดำเนินงานท่ีแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแผนดำเนินงานท่ีกำหนดไว้ในรายงาน
การศึกษาขั้นต้น ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตการดำเนินงาน รวมถงึได้แก้ไขตามข้อคิดเห็นของผู้ว่าจ้าง (คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษาฯ) ท่ีมีต่อรายงานฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง แล้วอย่างครบถ้วน 
 (๒) เอกสารรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย จำนวน ๑๐ เล่ม และ
จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมด้วย สรุปบทคัดย่อผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ เพื่อใช้
ในการนำเสนอในรายงานประจำปี โดยมีเนื้อหา พร้อมรูปภาพพิมพ์ส่ีสี หน้ากระดาษ A4 
 (๓) คู่มือรูปแบบการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมท่ี
ประเทศกำหนด (NDC) จัดพิมพ์เปน็ภาษาไทย จำนวน ๑๐๐ เล่ม 
 (๔) คู่มือการใช้งานระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก 
ของประเทศ จำนวน ๓๕ เล่ม 
 (๕) รายงานการจัดประชุมแต่ละครั้ง จำนวน ๕ ชุด 
 (๖) อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบพกพา (USB Flash Drive) รายงานผลการศึกษาตามข้อ 
(๑) – (๕) จำนวน ๓๐ ชุด 

 ๙.๓ เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
 กรณีท่ีมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของค่าจ้างตามสัญญา 
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๙.๔ การจ่ายเงิน 
๑) งวดท่ี ๑ จ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อท่ีปรึกษาได้ส่งรายงานขั้นต้น 

(Inception Report) และผู้ว่าจ้าง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษาฯ) ได้ให้ความเห็นชอบและ
รายงานผลต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแล้ว 

๒) งวดท่ี ๒ จ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อท่ีปรึกษาได้ส่งรายงานฉบับกลาง 
(Interim Report) และผู้ว่าจ้าง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษาฯ) ได้ให้ความเห็นชอบและ
รายงานผลต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแล้ว 

๓) งวดที่ ๓ จ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งร่างรายงาน
ฉบับสุดท้าย ฉบับร่าง (Draft Final Report) และผู้ว่าจ้าง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษาฯ) 
ได้ให้ความเห็นชอบและรายงานผลต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแล้ว 

๔) งวดท่ี ๔ จ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อท่ีปรึกษาได้ส่งรรายงานฉบับสุดท้าย 
ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และผู้ว่าจ้าง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษาฯ) ได้ให้ความเห็นชอบ
และรายงานผลต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแล้ว 

๑๐. การจัดทำข้อเสนอ 
ท่ีปรึกษาจะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการเป็นภาษาไทย โดยจัดทำแยกเป็น ๓ ซอง คือ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค 

จำนวน ๖ ชุด (โดยเป็นต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๕ ชุด) รายละเอียดประวัติท่ีปรึกษา จำนวน ๖ ชุด (โดยเป็น
ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๕ ชุด) และข้อเสนอด้านราคา จำนวน ๒ ชุด (โดยเป็นต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๑ ชุด) 
โดยปิดผนึกและระบุประเภทข้อเสนอ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและ
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เป็นความจริงทุกประการ เสนอต่อ “ประธานคณะกรรมการดำเนินการจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการ
ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางของการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อพัฒนาระบบรวบรวมและ
เช่ือมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วน สำหรับการรายงานตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส”  
โดยจัดส่งท่ี กองประสานการจัดการการเป ล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

๑๐.๑ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค จะต้องมีรายละเอยีดครอบคลุมดังนี้ 
 ๑๐.๑.๑ แนวคิดและกรอบการดำเนินการท่ีเกีย่วข้องกับการศึกษา 
 ๑๐.๑.๒ วิธีการศึกษา และข้อเสนอเพิ่มเติมท่ีจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ของการดำเนินงาน 
 ๑๐.๑.๓ แผนการดำเนินงานและแนวทางการบริหารโครงการให้สำเร็จตามระยะเวลาและ

วัตถุประสงค์ 
 ๑๐.๑.๔ ข้อเสนอทางด้านการเงินเกี่ยวกับศักยภาพการเงินของท่ีปรึกษา เช่น ทุนจดทะเบียน

ท่ีชำระแล้ว งบการเงิน เอกสารรับรองจากธนาคาร และหนังสือรับรองของมหาวิทยาลัย/สถาบัน เป็นต้น 

๑๐.๒ รายละเอียดประวัติที่ปรึกษา จะต้องมีรายละเอยีดครอบคลุมดังนี้ 
  ๑๐.๒.๑ ผลงานและประสบการณ์ของท่ีปรึกษาท่ีสอดคล้องกับโครงการ 
  ๑๐.๒.๒ บุคลากร 
 (๑) บุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยระบุรายช่ือท่ีปรึกษา ความเช่ียวชาญ ซึ่งท่ีปรึกษา
ต้องระบุรายช่ือบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการจัดการของเสีย ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก และ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีประสบการณ์ในด้านนั้นๆ อย่างน้อย ๕ ปี พร้อมระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ปริมาณคน-เดือน ท่ีเหมาะสมกับปริมาณงาน และระยะเวลาการทำงานท่ีสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน  
โดยท่ีปรึกษาท่ีเป็นบุคลากรหลักจะต้องลงนามการเข้าร่วมทำงาน รวมท้ังระบุจำนวนและรายช่ือบุคลากร
สนับสนุนอื่น ๆ ท่ีร่วมดำเนินงาน 
 (๒) บุคลากรสนับสนุน โดยให้ระบุจำนวนและรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีความรู้
และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักวิจัย/ ผู้ช่วยวิจัย และผู้ประสานงานโครงการ โดยต้องระบุหน้าท่ี
รับผิดชอบในโครงการ ปริมาณคน – เดือน ท่ีเหมาะสมกับปรมิาณงานและระยะเวลาการทำงานซึ่งสอดคล้อง
กับแผนการดำเนินงาน 
  ๑๐.๒.๓ ภาคผนวก ประกอบด้วย 
 (๑) ประวัติและผลงานของบุคลากรหลักในการดำเนินงานซึ่งมีการลงนามกำกับ 
 (๒) สรุปผลงานของบริษัทท่ีปรึกษา/หรือสถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำ
บัญชีก๊าซเรือนกระจก และการลดก๊าซเรือนกระจก 
 (๓) ข้อมลูอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 

๑๐.๓ ข้อเสนอทางด้านราคา จะต้องมีรายละเอียดประกอบด้วย 
  ๑๐.๓.๑ สรุปยอดค่าใช้จ่ายท้ังหมดแยกตามหมวดรายการ คื อ งบบุคลากร (ได้แก่  
ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา/นักวิจัย/ผู้ประสานงานหรือเลขานุการฯ) งบดำเนินงาน (ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการ
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ปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง ค่าสำรวจ/วิเคราะห์ข้อมูล ค่าจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดประชุมสัมมนา ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าสำเนาเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ 
โทรสาร เป็นต้น) งบลงทุน (ได้แก่ ค่าจัดหาครุภัณฑ์ในการปฏิบั ติงาน) งบอื่น ๆ (ได้แก่ ค่าธรรมเนียม
สถาบันการศึกษา ค่าภาษี เป็นต้น) 
  ๑๐.๓.๒ รายละเอียดค่าใช้จ่าย ซึ่งแจกแจงรายละเอียดจากสรุปค่าใช้จ่ายโดยแสดงจำนวน
และอัตราของการคำนวณค่าใช้จ่ายจำแนกตามขอบเขตการดำเนินงานหรือแผนการดำเนินงานอย่างละเอียด 

๑๑.คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
๑๑.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๑๑.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๑๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๑๑.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราวตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
๑๑.๕ เป็นนิติบุคคลท่ีประกอบอาชีพเป็นท่ีปรึกษาในสาขาท่ีจะจ้าง และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์

ข้อมูลท่ีปรกึษา กระทรวงการคลัง 
๑๑.๖ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๑๑.๗ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๑๑.๘ เป็นนิติบคุคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีเสนอราคาดังกล่าว 
๑๑.๙ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับท่ีปรึกษารายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรุงเทพฯ ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้ 

๑๑.๑๐ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของท่ี
ปรึกษาได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๑๑.๑๑ ไม่เป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนด 

๑๑.๑๒ ท่ีปรึกษาท่ียื่นเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานของท่ีปรึกษา กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของท่ีปรึกษาของผู้เข้าร่วมค้า
มาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าเสนอราคาได้ 
  (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ีเข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน เว้นแต่ ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้า
ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
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ในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอราคา กิจการร่วมค้านั้น
สามารถใช้ผลงานของท่ีปรึกษา ของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ียื่นเสนอราคาได้ 
  ท้ังนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

๑๑.๑๓ ท่ีปรึกษาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๑๑.๑๔ เป็นนิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเป็นท่ีปรึกษา และมีผลงานประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องหรือ
สอดคล้องกับโครงการท่ีจะจัดจ้าง เป็นสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย ส่วนราชการทางวิชาการและการวิจัย 
หรือมีการเรียนการสอนและการฝึกอบรม หรือมีผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  

๑๑.๑๕ ท่ีปรึกษาต้องเสนอรายช่ือคณะผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความ
เช่ียวชาญเฉพาะทางในด้านการจัดการของเสีย ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒. เกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษา 
 เนื่องจากโครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางของการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจก 
เพื่อพัฒนาระบบรวบรวมและเช่ือมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วน สำหรับการรายงานตามกรอบความโปร่งใส
ภายใต้ความตกลงปารีส เพื่อเป็นรูปแบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) จากมาตรการลดก๊าซ
เรือนกระจกในปัจจุบัน และเตรียมการพัฒนาแนวทางการติดตามและประเมินผลให้ครอบคลุมตามแผนท่ีนำทาง  
การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔–๒๕๗๓ (NDC Roadmap) จำเป็นต้องว่าจ้างที่
ปร ึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการลดก๊าซเรือนกระจกสาชาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาของเสีย ซึ่งมีท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญจำนวนจำกัด จึงได้กำหนด
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดช้ือจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๖ ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ 
 ๑๒.๑ การพิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ (ข้อเสนอด้านเทคนิค) ได้แก่ 
  (๑) ผลงานและประสบการณ์ของท่ีปรึกษา (๓๐ คะแนน) 

- จำนวนและรายละเอียดผลงานและประสบการณ์ของท่ีปรึกษาท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
หรือใกล้เคียงกับโครงการ 
  (๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน (๓๕ คะแนน) แบ่งเป็น 

- แนวคิดและกรอบการดำเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
- วิธีการและขั้นตอนการศึกษา และข้อเสนอเพิ่มเติมท่ีจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของการดำเนินงาน 
- แผนการดำเนินงานและแนวทางการบริหารโครงการให้สำเร็จตามระยะเวลาและวัตถุประสงค์ 

  (๓) คุณสมบัติบุคลากรท่ีร่วมงาน (๓๒ คะแนน) แบ่งเป็น 
- จำนวนบุคลากรหลักและสนับสนุนท่ีเหมาะสมกับงานและความเช่ียวชาญ ตามแผน 

การดำเนินงาน 



- ๑๐ - 

- คุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานของบุคลากรหลัก ท่ีแสดงถึงความเช่ียวชาญในงาน
ท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับโครงการ 

- หนังสือแสดงความจำนงของบุคลากรหลักท่ีจะเข้าร่วมโครงการ  
  (๔) ประเภทของท่ีปรึกษาท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (๓ คะแนน) 

- พิจารณาจากหน่วยงานท่ีกำหนดตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๘ ข้อ ๒๙ ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
สถาบันพระปกเกล้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มูลนิธิพัฒนา
ประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  

ท้ังนี้ ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ (ข้อเสนอด้านเทคนิค) จะต้องได้มากกว่า ๗๕ คะแนน 
 ๑๒.๒ การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ (ข้อเสนอ
ด้านเทคนิค) ก่อน แล้วคัดเลือกจากรายท่ีได้คะแนนด้านคุณภาพ (ข้อเสนอด้านเทคนิค) มากท่ีสุด จากนั้นจึงจะ
พิจารณาข้อเสนอด้านราคา ของท่ีปรึกษารายนั้น และเจรจาต่อรองให้ได้ราคาท่ีเหมาะสมต่อไป 

๑๓.สิทธิ์ของเข้าของงาน 
 งานท่ีดำเนินการแล้วทุกช้ินงาน รวมท้ังท่ีส่งมอบแล้วและท่ียังไม่ส่งมอบให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย การจะนำบางส่วนหรือท้ังหมด
ของช้ินงาน ด้วยตนเองหรือมอบให้ผู้อื่นเผยแพร่หรือทำซ้ำไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เท่านั้น 

๑๔.อัตราค่าปรับ 
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของวงเงินค่าจ้าง
ท้ังสัญญา นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันท่ีผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันท่ีทำงานแล้วเสร็จจริง
และส่งมอบผลงานงวดสุดท้ายครบถ้วน 

๑๕.เง่ือนไขอื่นๆ  
เงื่อนไขซึ่งท่ีปรึกษาจะต้องสนับสนุนการปฏิบัติ ได้แก่ 
(๑) ในกรณีท่ีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานงานหรือ

ขอความร่วมมือให้ท่ีปรึกษามาร่วมประชุม สัมมนา หรือช้ีแจงข้อมูล รายละเอยีดเกี่ยวกับผลงานหรือการศึกษา
ของโครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางของการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อพัฒนาระบบ
รวบรวมและเช่ือมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วน สำหรับการรายงานตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส 
เพื่อเป็นรูปแบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบัน  
และเตรียมการพัฒนาแนวทางการติดตามและประเมินผลให้ครอบคลุมตามแผนท่ีนำทางการลดก๊าซ 
เรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔–๒๕๗๓ (NDC Roadmap) ในโอกาสต่างๆ ภายในระยะเวลาสัญญาจ้าง
ท่ีปรึกษาจะต้องให้ความร่วมมือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

(๒) ในกรณีที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะจัดให้มีกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมหรือดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของ โครงการศึกษา



- ๑๑ - 

และวิเคราะห์แนวทางของการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อพัฒนาระบบรวบรวมและเช่ือมโยงข้อมูล
จากทุกภาคส่วน สำหรับการรายงานตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส เพื่อเป็นรูปแบบการตรวจวัด 
รายงาน และทวนสอบ (MRV) จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบัน และเตรียมการพัฒนาแนวทางการติดตาม
และประเมินผลให้ครอบคลุมตามแผนท่ีนำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔–๒๕๗๓ 
(NDC Roadmap) ท่ีปรึกษาจะต้องให้ความร่วมมือในการจัดหาข้อมูลในประเด็นต่างๆ รวมท้ังให้คำแนะนำ
เพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

(๓) ในกรณีท่ีการดำเนินงานตามขอบเขตและแผนการดำเนินงานศึกษาของโครงการฯ ต้องการให้บุคลากร
ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เข้าร่วมให้ข้อมูลหรือข้อคิดเห็นในกระบวนการ
หรือขั้นตอนต่างๆ หรือ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อาจจัดให้มีคณะกรรมการ/ 
คณะอนุกรรมการ/ คณะทำงานท่ีรับผิดชอบโครงการ เพื่อให้ความเห็นทางวิชาการ ซึ่งรวมถึงกรณีการจัดให้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการให้ข้อแนะนำเพื่อเช่ือมโยงมุมมองด้านนโยบายและการบริหารกับด้านวิชาการ ท่ีปรึกษา
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

(๔) ในกรณีท่ีมีการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินงานโครงการเมื่อดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จท่ีปรึกษา
จะต้องส่งมอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ รวมท้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบการลงทะเบียนทุกประเภทท่ีพัฒนา
ภายใต้โครงการ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นๆ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม อย่างเป็นทางการ โดยจะต้องมีการรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันท่ีส่งมอบ 

(๕) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีท่ีส่วนราชการไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหา 
สามารถยกเลิกการจัดหาได้ 

 หมายเหตุ อาจมีการปรับเปล่ียนรายละเอียด หากมีการปรับลดงบประมาณ 


