
ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

1. ชื่อโครงการ
โครงการการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก

ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ 
2. หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานตามข้อ 4 ของความตกลงปารีส กำหนดให้แต่ละประเทศต้องจัดทำ แจ้ง และจัดให้มี
ข้อเสนอการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally determined contributions: NDCs) อย่างต่อเนื่อง
ทุก ๆ 5 ปี และจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่เป็นไปได้สูงสุดตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน  
ในระดับที่ แตกต่างโดยคำนึ งถึ งขีดความสามารถของแต่ละประเทศ (Common But Differentiated 
Responsibilities and Respective Capabilities, in the Light of Different National Circumstances) 
รวมทั้งกำหนดให้ประเทศจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ 
(long-term low greenhouse gas emission development strategies) เพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
ของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส หรือ 1.5 องศาเซลเซียส ดังนั้น ประเทศไทย โดยสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยประสานงานกลางภายใต้กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on 
Climate Change: UNFCCC) จึ งได้ จัดส่ งการมีส่ วนร่วมที่ ประเทศกำหนด (Nationally Determined 
Contribution: NDC) ฉบับที่ 1 ซึ ่งมีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที ่ร้อยละ 20-25 จากกรณีปกติ 
(Business as Usual: BAU) ภ าย ในป ี พ .ศ . 2573 (ค .ศ . 2030) ต่ อสำนั ก เลขาธิก ารอนุ สัญ ญ า
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2558 และอยู่ระหว่างจัดทำ
ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term 
Low Greenhouse Gas Emission development Strategy) ในช่วงปี  พ .ศ . 2563-2564 เพื่ อกำหนด
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวของประเทศ ในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ.2050) และเป็นข้อมูล
สำหรับการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศภายหลังปี พ.ศ. 
2573 ต่อไป ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน ประเด็น
ย่อยที่ 3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
เรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง อย่างน้อยร้อยละ 20 จากกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 
2580 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

อย่างไรก็ตาม การกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาวและการกำหนด
แนวทางการดำเนินการในอนาคต อาจส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อ 
ทุกภาคส่วน ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก  
จำเป็นต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 
ในระยะยาวและการดำเนินการตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนต่าง ๆ โดยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการระบุช่องว่างหรือข้อจำกัดของการดำเนินการตามเป้าหมาย 
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กฎหมาย หรือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาว รวมทั้ง ข้อเสนอแนะต่อการกำหนดเป้าหมายและ 
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แนวทางการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำข้อเสนอการมีส่วนร่วมที่ประเทศ
กำหนด (NDC) ในฉบับต่อไป เพื่อเสนอต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ โดยประเทศยังคงมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันที่ดแีละมีการเตบิโตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมและรายสาขา จากการดำเนินมาตรการ

ตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ 
ของประเทศ (Long-Term low greenhouse gas emission development Strategies: LTS) 

๒. เพื่อระบุช่องว่าง หรือข้อจำกัดของการดำเนนิมาตรการตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้
ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ต่อการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดช่องว่างหรือข้อจำกัดดังกล่าว 

๓. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก 
ที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำข้อเสนอการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ในฉบับต่อไป 

4. เป้าหมาย (เชิงผลผลิต)
๔.๑ ข้อมูลผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินการตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก

ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพฒันาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ จำนวน ๑๕๐ เล่ม 
๔.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ระยะยาวในการพัฒนาแบบปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ จำนวน ๑๕๐ เล่ม 
๔.๓ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดทำเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้  

การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ฉบับต่อไป จำนวน ๓๐ เล่ม 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ จำนวน ๗๐๐ เล่ม 
๔.๕ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ภาษาไทย) จำนวน 30 เล่ม ประกอบด้วย เนื้อหาดังต่อไปนี้ 

๑. การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินการตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ และ ๒. ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนา 
แบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ 

๔.๖ วีดิทัศน์ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตำ่ของประเทศ บรรยายเสียง
ภาษาไทย พร้อมคำบรรยาย เพือ่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 ชุด 

๔.๗ วีดิทัศนย์ุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตำ่ของประเทศ บรรยายเสียง
ภาษาอังกฤษ พร้อมคำบรรยาย เพือ่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 ชุด  

5. ขอบเขตการดำเนนิการ
กิจกรรมที่ 1 การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินการตามแนวทางการ

ลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ 
ประกอบด้วย 

1. ทบทวนและศึกษาเป้าหมาย แนวทางและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ยุทธศาสตร์
ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ (Long-Term low greenhouse gas 
emission development Strategies: LTS) รวมทั้งแนวทางและวิธีการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ประกอบด้วย 
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1.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น ข้อมูลทั่วไป 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ-สังคม สภาพอุปสงค์-อุปทาน (demand-supply) ทั้งในปัจจุบันและการคาดการณ์ใน
อนาคต ผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ข้อมูล
ประชากร การจ้างงาน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

1.2 ทบทวนและศึกษาเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ แนวทางการดำเนินงาน 
และมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ
ของประเทศ  

1.3 ทบทวนและศึกษาแนวทางและวิธีการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมในบริบท
ของการดำเนินงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. กำหนดวิธีการ ขอบเขต สมมติฐานและการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการ
ดำเนินมาตรการตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ  

3. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อวิธีการ ขอบเขต สมมติฐานและการประเมินผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินมาตรการตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะ
ยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน 

4. ศึกษาและประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินมาตรการตามแนวทางการลด
ก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ 
(Long-Term low greenhouse gas emission development Strategies: LTS) โด ย ใช้ แ บ บ จ ำล อ ง 
พร้อมทั้งวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการศึกษาในภาพรวมและรายสาขาของการดำเนินมาตรการลด 
ก๊าซเรือนกระจกระยะยาวภายใต้กรณี ๒ องศาเซลเซียส และกรณีที่ประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นกลางทาง
คาร์บอน ในป ีพ.ศ. ๒๖๐๘ (Thailand carbon neutrality by 206๕) 

5. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจาก
การดำเนินมาตรการตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ (Long-Term low greenhouse gas emission development Strategies: 
LTS) ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน 

กิจกรรมที่ 2 การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดทำเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้การมีส่วนร่วม
ที่ประเทศกำหนด (NDC) ฉบับต่อไปประกอบด้วย 

1. รวบรวมข้อมูลสถานภาพการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบัน และจัดทำข้อมูลองค์ประกอบ
และปัจจัยสนับสนุนการดำเนินการตามเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่ำของประเทศ 

2. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือแบบสอบถามต่อช่องว่าง
หรือข้อจำกัดของการดำเนินการตามเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ระยะยาวในการพฒันาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยงาน 

๓. วิเคราะห์ช่องว่างหรือข้อจำกัดของการดำเนินการตามเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือน
กระจก ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ 
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๔. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ภายใต้
ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ต่อการจดัทำเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ฉบับต่อไป 

กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมระดับประเทศเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการการประเมินผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการ
พัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ จำนวน ๑ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากทุกภาคส่วน
ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ คน  

ทั้งนี้ การจัดประชุม/การจัดงานภายใต้โครงการฯ จะต้องใช้วิธีการหรือรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 4 การจัดทำเอกสารเผยแพร่และสื่อประชาสัมพันธ์ 
1. เอกสารการประเมิ นผลกระทบด้ านเศรษฐกิ จและสั งคมจากการดำเนิ นการตามแนวทาง 

การลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ 
จำนวน ๑๕๐ เล่ม 

2. เอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายภายใต้
ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ จำนวน ๑๕๐ เล่ม 

3. เอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดทำเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ 
การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ฉบับต่อไป จำนวน ๓๐ เล่ม 

4. รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ภาษาไทย) จำนวน 30 เล่ม ประกอบด้วย เนื้อหาดังต่อไปนี้ ๑. การ
ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินการตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้
ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ และ ๒. ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ 

๕. ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จำนวน ๗๐๐ เล่ม 

๖. วีดิทัศน์ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ บรรยายเสียง
ภาษาไทย พร้อมคำบรรยาย เพื่อเผยแพรต่่อสาธารณะ ความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 ชุด  

๗. วีดิทัศน์ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ บรรยายเสียง
ภาษาอังกฤษ พร้อมคำบรรยาย เพือ่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 ชุด  

ทั้งนี้ เอกสารต่าง ๆ และข้อมูลที่ได้จากการทำโครงการทั้งหมด จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ตามความ
เหมาะสมของประเภทข้อมูล และบันทึกลงฮาร์ดดิสก์สำหรับพกพา (External Hard Disk) 

6. การว่าจ้างและงบประมาณดำเนินการ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ วงเงิน ๕,0๐๐,000 บาท (ห้าล้านบาทถว้น) 
แผนงาน : แผนยุทธศาสตรจ์ัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
งบรายจ่ายอื่น : โครงการการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินมาตรการลด

ก๊าซเรือนกระจกภายใต้ยุทธศาสตรร์ะยะยาวในการพฒันาแบบปล่อยกา๊ซเรือนกระจกต่ำของประเทศ 
7. เงื่อนไขการจ้าง 

7.1 ระยะเวลาการดำเนนิการ 
กำหนดเวลาในการดำเนินงาน จำนวน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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7.2 การเสนอผลงาน 
  ๗.2.1 จัดส่งรายงานขั้นต้น (Inception Report) ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
โดยเนื้อหารายงานประกอบด้วยกรอบแนวคิด วิธีการ แผนงาน แนวทางการดำเนินการโดยละเอียด ซึ่งระบุ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และเป็นไปตามขอบเขตการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1 - ๔ จัดพิมพ์เป็นภาษาไทยจำนวน 
10 เล่ม พร้อมข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และรูปแบบไฟล์ PDF  
  ๗.2.2 จัดส่งรายงานฉบับกลาง (Interim Report) ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนาม 
ในสัญญา โดยรายงานขั้นต้น (Inception Report) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างที่ปรึกษาแล้ว โดยรายงานต้องแสดงผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1  
ข้อ 1 – ๓ กิจกรรมที่ 2 ข้อ 1 - ๒ และแสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงานกิจกรรมที่ ๔ ข้อ ๕ – ๗ จัดพิมพ์
เป็นภาษาไทยจำนวน 10 เล่ม พร้อมข้อมูลในรปูแบบไฟล์ Microsoft Word และรูปแบบไฟล์ PDF 
  ๗.2.3 จัดส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์  (Draft Final Report) ภายใน 240 วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญา โดยรายงานฉบับกลาง (Interim Report) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาแล้ว โดยรายงานต้องแสดงผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ข้อ ๑ – ๕ กิจกรรมที่ ๒ ข้อ ๑-๔ และกิจกรรมที่ ๔ ข้อ ๑ - ๗ จัดพิมพ์เป็นภาษาไทยจำนวน 10 
เล่ม พร้อมข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และรูปแบบไฟล์ PDF 
 ๗.2.4 จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา โดยร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาแล้ว โดยรายงานต้องแสดงผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานตาม
กิจกรรมที่ 1 – 4 จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย จำนวน ๑0 เล่ม พร้อมข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และ
รูปแบบไฟล์ PDF 

7.3 การจา่ยเงิน 
๗.๓.1 งวดที่ 1 จ่ายเงินร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงาน

ขั้นต้น (Inception Report) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นชอบและรายงานผล  
ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 
 ๗.๓.2 งวดที่ 2 จ่ายเงินร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานฉบับ
กลาง (Interim Report) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นชอบและรายงานผลต่อ 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 
 ๗.๓.3 งวดที่ 3 จ่ายเงินร้อยละ 40 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งร่างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ (Drafted Final Report) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นชอบและ
รายงานผลต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 
 ๗.๓.4 งวดที่ 4 จ่ายเงินร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report) และคณะกรรมการตรวจรับการจ้างที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นชอบและรายงานผลต่อ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 
 การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของ
ค่าจ้างตามสัญญา โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 
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8. การจัดทำข้อเสนอ 
 ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการเป็นภาษาไทย โดยจัดทำแยกเป็น ๓ ซอง คือ ข้อเสนอด้าน
เทคนิค จำนวน ๖ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๕ ชุด) รายละเอียดประวัติที่ปรึกษา จำนวน ๖ ชุด (ต้นฉบับ 
๑ ชุด และสำเนา ๕ ชุด) และข้อเสนอด้านราคา จำนวน ๒ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๑ ชุด) โดยปิดผนึก
และระบุประเภทข้อเสนอ เสนอต่อ “ประธานคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการ
การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ยุทธศาสตร์
ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ” โดยจัดส่งที่ “กองประสานการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาคารทิปโก้ 2 
ชั้นที่ 16 เลขที่ 118/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400”  
 ๘.1 ข้อเสนอด้านเทคนิค จะต้องมีรายละเอียดครอบคลุมดังนี ้

๘.๑.๑ แนวคิดและกรอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
๘.๑.๒ วิธีการศึกษา และข้อเสนอเพิ่มเติมที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 

การดำเนินงาน 
๘.๑.๓ แผนการดำเนินงานและแนวทางการบริหารโครงการให้สำเร็จตามระยะเวลาและ

วัตถุประสงค ์
๘.๑.๔ ข้อเสนอทางด้านการเงินเกี่ยวกับศักยภาพการเงินของที่ปรึกษา เช่น ทุนจดทะเบียน  

ที่ชำระแล้ว งบการเงิน เอกสารรับรองจากธนาคาร และหนังสือรับรองของมหาวิทยาลัย/สถาบัน เป็นต้น 
 ๘.๒ รายละเอียดประวัติที่ปรึกษา จะต้องมีรายละเอียดครอบคลุมดังนี ้
  ๘.๒.1 ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษาทีส่อดคล้องกับโครงการ 
 ๘.๒.๒ บุคลากร ประกอบด้วย 

๑) บุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยระบุรายชื่อที่ปรึกษา ความเชี่ยวชาญ ซึ่งที่ปรึกษา
ต้องระบุรายชื่อบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาที่เกี่ยวข้อง ด้านแบบจำลอง
การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประสบการณ์ อย่างน้อย ๑๐ ปี ด้านเศรษฐศาสตร์ และ
ด้านสังคมและกระบวนการมีส่วนร่วม โดยมีประสบการณ์ อย่างน้อย ๑-๕ ปี พรอ้มระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปริมาณคน-เดือน ที่เหมาะสมกับปริมาณงาน และระยะเวลาการทำงานที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน 
โดยที่ปรึกษาที่เป็นบุคลากรหลักจะต้องลงนามการเข้าร่วมทำงาน รวมทั้งระบุจำนวนและรายชื่อบุคลากร
สนับสนุนอืน่ ๆ ที่ร่วมดำเนินงาน 

๒) บุคลากรสนับสนุน โดยให้ระบุจำนวนและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เลขานุการโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ โดยต้องระบุหน้าที่รับผิดชอบ
ในโครงการ ปริมาณคน – เดือน ที่เหมาะสมกับปริมาณงานและระยะเวลาการทำงานซึ่งสอดคล้องกับแผนการ
ดำเนินงาน 
 ๘.๒.๓ ภาคผนวก ประกอบด้วย  

๑) ประวัติและผลงานของบุคลากรหลักในการดำเนินงานซึ่งมีการลงนามกำกับ 
๒) สรุปผลงานของบริษัทที่ปรึกษา/หรือสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  
๓) ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ๘.๓ ข้อเสนอด้านราคา 
๘.๓.1 สรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแยกตามหมวดรายการ คือ งบบุคลากร (ได้แก่ ค่าตอบแทน 

ที่ปรึกษา/นักวิจัย/ผู้ประสานงานหรือเลขานุการฯ) งบดำเนินงาน (ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 
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ตามแผนการดำเนินงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าสำรวจ/วิเคราะห์ข้อมูล ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจัดประชุมสัมมนา ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าสำเนาเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าแปลเอกสาร  
ค่าโทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น) งบลงทุน (ได้แก่ ค่ าจัดหาครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน) งบอื่น ๆ (ได้แก่ 
ค่าธรรมเนียมสถาบันการศึกษา ค่าภาษี เป็นต้น) 

๘.๓.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ซึ่งแจกแจงรายละเอียดจากสรุปค่าใช้จ่ายโดยแสดงจำนวนและ
อัตราของการคำนวณค่าใช้จ่ายจำแนกตามขอบเขตการดำเนินงานหรือแผนการดำเนินงานอย่างละเอียด 

9. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ    
๙.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

 ๙.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๙.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 ๙.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 ๙.5 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่จะจ้าง และได้ขึ้น
ทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมลูที่ปรกึษา กระทรวงการคลัง 
 ๙.6 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนนิงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๙ .7 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๙.8 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาดังกล่าว 
 ๙.9 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น 
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม ในการเสนอราคาครั้งน้ี 
 ๙.10 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ที่ปรึกษาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๙ .11 ไม่ เป็นผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ งานตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนด 
 ๙.12 ที่ปรึกษาทีย่ื่นเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมคา้" ต้องมคีุณสมบัติดังนี้ 
  (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานของที่ปรึกษา กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของที่ปรึกษาของผู้เข้า ร่วมค้า
มาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าเสนอราคาได้ 
   (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วม
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วม
ค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอราคา 
กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของที่ปรึกษา ของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้า 
ที่ยื่นเสนอราคาได้ 
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   ทั้งนี้  "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่ 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์
 ๙ .13 ที่ปรึกษาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 ๙.14 เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา และมีผลงานประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือ
สอดคล้องกับโครงการที่จะจัดจ้าง เป็นสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย ส่วนราชการทางวิชาการและการวิจัย 
หรือมีการเรียนการสอนและการฝึกอบรม หรือมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๙.15 ที่ปรึกษาต้องเสนอรายช่ือคณะผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นกับการศึกษา หรือเคยรับจ้างดำเนินงานในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับ
โครงการที่จะจ้าง 

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
เนื่องจากการศึกษาโครงการการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินมาตรการ 

ลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ   
จำเป็นต้องว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาที่เกี่ยวข้อง ด้านแบบจำลอง
การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านสังคมและกระบวนการมีส่วนร่วม  
เพื่อมาวิเคราะห์และจัดทำผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อเป้าหมายระยะยาวและแนวทางการลด 
ก๊าซเรือนกระจกภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ ช่องว่าง
และข้อจำกัดของการดำเนินงานตามเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดทำเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้การมีส่วนร่วม 
ที่ประเทศกำหนด (NDC) ฉบับต่อไป และการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นงานที่ซับซ้อนมาก จึงได้กำหนด
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 126 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

1๐.1 การพิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ (ข้อเสนอด้านเทคนิค) ได้แก่ 
1) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา (2๕ คะแนน) 

- จำนวนและรายละเอียดผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษาที่มีลักษณะเดียวกัน  
หรือใกล้เคียงกับโครงการ 

2) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน (๕๐ คะแนน) แบ่งเป็น 
- แนวคิดและกรอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
- วิธีการและขั้นตอนการศึกษา และข้อเสนอเพิ่มเติมที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์  

และเปา้หมายของการดำเนินงาน 
- แผนการดำเนินงานและแนวทางการบริหารโครงการให้สำเร็จตามระยะเวลาและวัตถุประสงค ์

3) จำนวนบคุลากรที่ร่วมงาน (๒๓ คะแนน) แบ่งเป็น 
  - จำนวนบุคลากรหลักและสนับสนุนที่เหมาะสมกับงานและความเชี่ยวชาญ ตามแผน 
การดำเนินงาน 

- คุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานของบุคลากรหลัก ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในงาน 
ที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับโครงการ 



๙ 
 

 

- หนังสือแสดงความจำนงของบุคลากรหลักที่จะเข้าร่วมโครงการ  
(4) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (๒ คะแนน) 

- พิจารณาจากหน่วยงานที่กำหนดตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 หมวด 8 ข้อ 29 ที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนแบ่งออกเป็นสองประเภท ดังนี้ 1) ที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย 
ของรัฐทุกแห่ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันพระปกเกล้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 2) ที่ปรึกษาที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ 
โดยสถาบนัที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑด์้านคุณภาพ (ข้อเสนอด้านเทคนิค) จะต้องได้มากกว่า 70 คะแนน 
๑๐.2 การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นผู้ชนะ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ 

(ข้อเสนอด้านเทคนิค) ก่อน แล้วคัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพ (ข้อเสนอด้านเทคนิค) มากที่สุด 
จากนั้นจึงจะพิจารณาข้อเสนอด้านราคา ของที่ปรึกษารายนั้น และเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสมต่อไป 

๑๑.  สิทธิ์ของเจ้าของงาน 
งานที่ดำเนินการแล้วทุกชิ้นงาน รวมทั้งที่ส่งมอบแล้วและที่ยังไม่ส่งมอบให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ถูกต้องตามกฎหมาย การจะนำบางส่วน 
หรือทั้งหมดของชิ้นงาน ด้วยตนเองหรือมอบให้ผู้อื่นเผยแพร่หรือทำซ้ำไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 

๑๒.  อัตราค่าปรับ 
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของวงเงิน
ค่าจ้างทั้งสัญญา นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงาน
แล้วเสร็จจริงและส่งมอบผลงานงวดสุดท้ายครบถ้วน 

๑๓.  เงื่อนไขอื่นๆ  
 เงื่อนไขซึ่งทีป่รึกษาจะต้องสนับสนุนการปฏิบัติได้แก่ 
 ๑๓.๑ ในกรณีที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานขอความ

ร่วมมือให้ที่ปรึกษามาร่วมประชุม สัมมนา หรือชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานหรือการศึกษาของ
โครงการการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้
ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศในโอกาสต่าง ๆ ภายในระยะเวลา
สัญญาจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องให้ความร่วมมือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

 ๑๓.๒ ในกรณีที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะจัดให้มีกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมหรือดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโครงการฯ ที่ปรึกษา
จะต้องให้ความร่วมมือในการจัดหาข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 ๑๓.๓ ในกรณีที่การดำเนินงานตามขอบเขตและแผนการดำเนินการศึกษาของโครงการฯ ต้องการให้
บุคลากรของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมให้ข้อมูลหรือข้อคิดเห็น 
ในกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ หรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจจัด
ให้มีคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ คณะทำงานที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้ความเห็นทางวิชาการ  



๑๐ 
 

 

ซึ่งรวมถึงกรณีการจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ในการให้ข้อแนะนำเพื่อเชื่อมโยงมุมมองด้านนโยบายและการบริหาร 
กับด้านวิชาการ ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด อาทิเช่น ค่าพาหนะและค่าเดินทาง ค่าที่พัก  
ค่าอาคาร ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบ้ียเลี้ยงและค่าตอบแทนทางวิชาการ เป็นต้น 

 ๑๓.๔ ในกรณีที่มีการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อดำเนินการโครงการ เมื่อดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จ  
ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูล 
ทุกประเภทที่พัฒนาภายใต้โครงการฯ ทั้งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่น ๆ ให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นทางการ  

 ๑๓.๕ ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้ และได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่ส่วนราชการ
ไม่ได้รบัจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหา สามารถยกเลิกการจัดหาได ้

 


