
ข้อกำหนดโครงการ (TOR) 
 

๑. ชื่อโครงการ 
โครงการศึกษาการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....  

๒. หลักการและเหตุผล 

๒.๑ ความสอดคล้องและความสัมพันธ์กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศ 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นย่อยที่ 
๔.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

๒) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งแวดล้อม ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ 
ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประเด็นปฏิรูปที่ ๘ ปฏิรูปกฎหมาย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓) นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ต่อไป 

๒.๒ ที่มา/สภาพปัญหาความต้องการ/ความเร่งด่วน 

สืบเนื ่องจากแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่อง สิ ่งแวดล้อม 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประเด็น
ปฏิรูปที่ ๘ ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีการการออกประกาศใช้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ... ภายใน ๓ ปี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลาง
ของประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้รับงบประมาณ 
ในการดำเนินการยก (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... โดยให้สถาบันวิจัย
และให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการ เพ่ือเป็นกฎหมายกลางสำหรับการบริหารจัดการ
การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยรวมของประเทศ ครอบคลุมการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติ  
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การพัฒนาฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกและการลดก๊าซ 
เรือนกระจกของประเทศ การพัฒนาฐานข้อมูลด้านภูมิอากาศและการประเมินสถานการณ์และผลกระทบ 
เพื่อการปรับตัว รวมทั้งกลไกทางการเงินของรัฐสำหรับส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการดำเนินงานของ 
ทุกภาคส่วนในสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานภายในประเทศ ร่วมกับการบรรลุ
เป้าหมายตามพันธกรณีระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 

 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ. .... ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จึงได้จัดทำโครงการศึกษาการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... เพื่อศึกษา วิเคราะห์ บริบทเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการในการบังคับใช้
กฎหมายลำดับรองภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... และแนวทางการ
จัดทำ (ร่าง) กฎหมายลำดับรอง (เฉพาะมาตราเร่งด่วน) ภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. .... พร้อมคำอธิบายเชิงลึกประกอบการชี้แจงกฎหมายลำดับรอง (เฉพาะมาตราเร่งด่วน) 
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๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์บริบทเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายลำดับรอง
ภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... 

๓.๒ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... (เฉพาะมาตราเร่งด่วน) 

๔. พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย 

ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภายใต้ 
(ร่าง) กฎหมายลำดับรอง (เฉพาะมาตราเร่งด่วน) ภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ. .... จำนวน ๔ ฉบับ 

๕. ขอบเขตการดำเนินการ 
๕.๑ นำเสนอแนวคิด วิธีการ แผนการดำเนินการและกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการฯ 

โดยละเอียด และระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 ๕.๒ ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี ่ยวข้องในประเทศและ/หรือ
ระหว่างประเทศในการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ. .... ให้ครอบคลุมการดำเนินงาน จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ 
 ๕.๒.๑) รายการข้อมูล การนำเสนอ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในฐานข้อมูลก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ 

๕.๒.๒) รายการข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดเก็บและรายงาน และกำหนดระยะเวลาการ
รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 

๕.๒.๓) หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้องและการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. .... 

๕.๒.๔) การนำเสนอข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลกลางด้านภูมิอากาศ
ของประเทศ 

๕.๓ วิเคราะห์ข้อมูลตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ ๕.๒ และเสนอแนวทาง พร้อมคำอธิบาย
ประกอบการจัดทำกฎหมายลำดับรองที ่เกี ่ยวข้องภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. .... ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย และสามารถบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวได้ 

๕.๔  สัมภาษณ์เชิงลึกตามผลการศึกษาในข้อ ๕.๓ ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายลำดับรองภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐  คน  

๕.๕ สรุปข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำแนวทางของกฎหมาย
ลำดับรองภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... (เฉพาะมาตราเร่งด่วน) 

๕.๖ จัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวนไม่
น้อยกว่า ๒๐  คน โดยจัดแบ่งออกเป็น ๒ ครั้ง ทั้งนี้ การจัดประชุม/การสัมภาษณ์ภายใต้โครงการฯ จะต้องใช้
วิธีการหรือรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การจัดประชุม การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เป็นต้น และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง  

๕.๗ นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมข้อ ๕.๖ มาปรับปรุงแก้ไขสาระสำคัญของ
แนวทางกฎหมายลำดับรองภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... (เฉพาะ
มาตราเร่งด่วน) ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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๖. ผลผลิต - ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์-ตัวช้ีวัด 

๖.๑ ผลผลิต - ตัวช้ีวัด 

แนวทางการจัดทำ (ร่าง) กฎหมายลำดับรองภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. .... พร้อมคำอธิบายเชิงลึกประกอบการจัดทำ (ร่าง) กฎหมายลำดับรองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(เฉพาะมาตราเร่งด่วน) 

๖.๒ ผลลัพธ์-ตัวช้ีวัด 

แนวทางการจัดทำ (ร่าง) กฎหมายลำดับรองภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. .... พร้อมคำอธิบาย (เฉพาะมาตราเร่งด่วน) ที่สามารถนำไปดำเนินการจัดทำ (ร่าง) กฎหมาย
ลำดับรองภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... 

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ประเทศไทยมีความพร้อมในการออกกฎหมายลำดับรองเพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศสอดคล้องตามที่ได้บัญญัติไว้ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ. .... 

๘. วงเงินงบประมาณ   

วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

๙. เงื่อนไขการจ้าง 
๙.๑ ระยะเวลาดำเนินงาน  

กำหนดเวลาในการดำเนินงาน จำนวน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๙.๒ การส่งมอบงานของท่ีปรึกษา 

๙.๒.๑ จัดส่งรายงานขั้นต้น (Inception Report) ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
โดยเนื้อหารายงานประกอบด้วยกรอบแนวคิด วิธีการ แผนงาน แนวทางการดำเนินการโดยละเอียด ซึ่งระบุ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และเป็นไปตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ ๕.๑ จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย จำนวน ๑๐ เล่ม 
พร้อมข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และรูปแบบไฟล์ PDF 

๙.๒.๒ จัดส่งรายงานฉบับกลาง (Interim Report) ภายใน ๑๕๐วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
โดยรายงานขั้นต้น (Inception Report) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ที่ปรึกษาแล้ว และเนื้อหารายงานต้องแสดงผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ ๕.๑ - ๕.๓
จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และรูปแบบไฟล์ PDF 

๙.๒.๓ จัดส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม 
ในสัญญา โดยรายงานฉบับกลาง (Interim Report) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาแล้ว และเนื้อหารายงานต้องแสดงผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ ๕.๑ - 
๕.๕ จัดพิมพ์เป็นภาษาไทยจำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และรูปแบบไฟล์ 
PDF 

๙.๒.๔ จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
โดยร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาแล้ว และเนื้อหารายงานต้องแสดงผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงาน 
ข้อ ๕.๑ - ๕.๗ โดยประกอบด้วย 
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(๑) เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ จัดพิมพ์เป็นภาษาไทยจำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมข้อมูล 
ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และรูปแบบไฟล์ PDF  

(๒) เอกสารรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร จัดพิมพ์เป็นภาษาไทยจำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมข้อมูล
ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word และรูปแบบไฟล์ PDF 

๙.๓ เงินค่าจ้างล่วงหน้า 

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของค่าจ้าง
ตามสัญญา โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙.๔ การจ่ายเงิน 

๙.๔.๑ งวดที่ ๑ จ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานขั้นต้น 
(Inception Report) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นชอบและรายงานผล
ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 

๙.๔.๒ งวดที่ ๒ จ่ายเงินร้อยละ ๓๕ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานฉบับกลาง 
(Interim Report) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นชอบและรายงานผล 
ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 

๙.๔.๓ งวดที่ ๓ จ่ายเงินร้อยละ ๓๕ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Drafted Final Report) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นชอบและ
รายงานผลต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 

๙.๔.๔ งวดที่ ๔ จ่ายเงินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นชอบและรายงาน
ผลต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 

๑๐. การจัดทำข้อเสนอ 

ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการเป็นภาษาไทย โดยจัดทำแยกเป็น ๓ ซอง คือ ข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค จำนวน ๖ ชุด โดยแยกเล่มประวัติของที่ปรึกษา (ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๕ ชุด) และข้อเสนอ
ด้านราคา จำนวน ๒ ชุด (โดยเป็นต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๑ ชุด) โดยปิดผนึกและระบุประเภทข้อเสนอ 
พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ เสนอต่อ “ประธาน
คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการศึกษาการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....” โดยจัดส่งที ่กองประสานการจัดการ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชั้น ๑๖ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เลขที่ ๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

๑๐.๑ ข้อเสนอด้านเทคนิค จะต้องมีรายละเอียดครอบคลุมดังนี้ 
๑๐.๑.๑ แนวคิดและกรอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
๑๐.๑.๒ วิธีการศึกษา และข้อเสนอเพ่ิมเติมที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 
๑๐.๑.๓  แผนการดำเนินงานและแนวทางการบริหารโครงการให้สำเร็จตามระยะเวลาและวัตถุประสงค์ 
๑๐.๑.๔ ข้อเสนอทางด้านการเงินเกี่ยวกับศักยภาพการเงินของที่ปรึกษา เช่น ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 

งบการเงิน เอกสารรับรองจากธนาคาร และหนังสือรับรองของมหาวิทยาลัย/สถาบัน เป็นต้น 
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๑๐.๒ รายละเอียดประวัติที่ปรึกษา 
๑๐.๒.๑ ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษาที่สอดคล้องกับโครงการ 
๑๐.๒.๒ บุคลากร 

๑) บุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยระบุรายชื่อที่ปรึกษา ความเชี่ยวชาญ ซึ่งที่ปรึกษา
ต้องระบุรายชื่อบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านที่เกี ่ยวข้องกับด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านร่างกฎหมาย และด้านนโยบายสาธารณะและการรับฟังความคิดเห็น   
โดยมีประสบการณ์ในด้านนั้นๆ อย่างน้อย ๕ ปี พร้อมระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณคน-เดือน ที่เหมาะสม
กับปริมาณงาน และระยะเวลาการทำงานที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน โดยที่ปรึกษาที่เป็นบุคลากรหลัก
จะต้องลงนามการเข้าร่วมทำงาน รวมทั้งระบุจำนวนและรายชื่อบุคลากรสนับสนุนอื่นๆ ที่ร่วมดำเนินงาน 

๒) บุคลากรสนับสนุน โดยให้ระบุจำนวนและรายชื ่อผู ้เข้าร่วมโครงการที ่มีความรู้  
และประสบการณ์ที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย และผู้ประสานงานโครงการ โดยต้องระบุหน้าที่
รับผิดชอบในโครงการ ปริมาณคน – เดือน ที่เหมาะสมกับปริมาณงานและระยะเวลาการทำงานซึ่งสอดคล้อง
กับแผนการดำเนินงาน  

๑๐.๒.๓ ภาคผนวก ประกอบด้วย 
๑) ประวัติและผลงานของบุคลากรหลักในการดำเนินงานซึ่งมีการลงนามกำกับ 
๒) สรุปผลงานของบริษัทท่ีปรึกษา/หรือสถาบันการศึกษา 
๓) ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๑๐.๓ ข้อเสนอด้านราคา 
๑๐.๓.๑ สรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแยกตามหมวดรายการ คือ งบบุคลากร (ได้แก่ ค่าตอบแทน  

ที่ปรึกษา/นักวิจัย/ผู้ประสานงานหรือเลขานุการฯ) งบดำเนินงาน (ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามแผน 
การดำเนินงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าสำรวจ/วิเคราะห์ข้อมูล ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัด
ประชุมสัมมนา ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าสำเนาเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น)  
งบลงทุน (ได้แก่ ค่าจัดหาครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน) งบอื่นๆ (ได้แก่ ค่าธรรมเนียมสถาบันการศึกษา ค่าภาษี 
เป็นต้น) 

๑๐.๓.๒ รายละเอียดค่าใช้จ่าย ซึ่งแจกแจงรายละเอียดจากสรุปค่าใช้จ่ายโดยแสดงจำนวนและอัตรา
ของการคำนวณค่าใช้จ่ายจำแนกตามขอบเขตการดำเนินงานหรือแผนการดำเนินงานอย่างละเอียด 

๑๑. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
๑๑.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๑๑.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๑๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๑๑.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
๑๑.๕ เป็นนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่จะจ้าง และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูล  

ที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 
๑๑.๖ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๑๑.๗ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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๑๑.๘ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาดังกล่าว 
๑๑.๙ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้ 

๑๑.๑๐ ไม่เป็นผู ้ได้ร ับเอกสิทธิ ์หรือความคุ ้มกัน ซึ ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของที่ปรึกษาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๑๑.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กำหนด 

๑๑.๑๒ ที่ปรึกษาที่ยื่นเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานของที่ปรึกษา กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของที่ปรึกษาของผู้เข้าร่วมค้า
มาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าเสนอราคาได้ 

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้า  
ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอราคา 
กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของ ที่ปรึกษา ของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้า  
ที่ยื่นเสนอราคาได้ 

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

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

๑๑.๑๔ เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา และมีผลงานประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้อง
กับโครงการที่จะจัดจ้าง เป็นสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย ส่วนราชการทางวิชาการและการวิจัย หรือมีการเรียนการสอน
และการฝึกอบรม หรือมีผลงานที่เก่ียวข้องกับการศึกษาด้านที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๑๑.๑๕ ที่ปรึกษาต้องเสนอรายชื่อคณะผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นกับการศึกษา หรือเคยรับจ้างดำเนินงานในสาขาที่เก่ียวข้องหรือสอดคล้องกับโครงการที่จะจ้าง 

๑๒. เกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษา  
เนื่องจากโครงการศึกษาการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... จำเป็นต้องว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านร่างกฎหมาย และด้านนโยบายสาธารณะ
และการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจำนวนจำกัดและเป็นงานที่ซับซ้อนมาก จึงได้
กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๖ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑๒.๑ การพิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ (ข้อเสนอด้านเทคนิค) ได้แก่ 
๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา (๒๕ คะแนน) 

- จำนวนและรายละเอียดผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษาที่มีลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียง
กับโครงการ 
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๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน (๕๐ คะแนน) แบ่งเป็น 
- แนวคิดและกรอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
- วิธีการและขั้นตอนการศึกษา และข้อเสนอเพ่ิมเติมที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของการดำเนินงาน 
- แผนการดำเนินงานและแนวทางการบริหารโครงการให้สำเร็จตามระยะเวลาและวัตถุประสงค์ 

๓) คุณสมบัติบุคลากรที่ร่วมงาน (๒๓ คะแนน) แบ่งเป็น 
- จำนวนบุคลากรหลักและสนับสนุนที่เหมาะสมกับงานและความเชี่ยวชาญ ตามแผนการดำเนินงาน 
- คุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานของบุคลากรหลัก ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในงานที่มีลักษณะ

เดียวกันหรือใกล้เคียงกับโครงการ 
- หนังสือแสดงความจำนงของบุคลากรหลักที่จะเข้าร่วมโครงการ  

(๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (๒ คะแนน) 
- พิจารณาจากหน่วยงานที่กำหนดตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ

สนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๘ ข้อ ๒๙ ที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน แบ่งออกเป็นสองประเภท 
ดังนี้ ๑) ที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
สถาบันพระปกเกล้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๒) ที่ปรึกษา  
ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในราชการ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ (ข้อเสนอด้านเทคนิค) จะต้องได้มากกว่า ๗๐ คะแนน 
๑๒.๒ การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ (ข้อเสนอ

ด้านเทคนิค) ก่อน แล้วคัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพ (ข้อเสนอด้านเทคนิค) มากที่สุด จากนั้น  
จึงจะพิจารณาข้อเสนอด้านราคา ของที่ปรึกษารายนั้น และเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสมต่อไป 

๑๓. สิทธิ์ของเจ้าของงาน 
งานที่ดำเนินการแล้วทุกชิ้นงาน รวมทั้งที่ส่งมอบแล้วและที่ยังไม่ส่งมอบให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ถูกต้องตามกฎหมาย การจะนำบางส่วนหรือทั้งหมด
ของชิ้นงาน ด้วยตนเองหรือมอบให้ผู ้อื ่นเผยแพร่หรือทำซ้ำไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต  
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เท่านั้น 

๑๔. อัตราค่าปรับ 
กรณีที ่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที ่กำหนด สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของวงเงิน
ค่าจ้างทั้งสัญญา นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงาน
แล้วเสร็จจริงและส่งมอบผลงานงวดสุดท้ายครบถ้วน 
๑๕. เงื่อนไขอ่ืน ๆ 

เงื่อนไขซึ่งที่ปรึกษาจะต้องสนับสนุนการปฏิบัติได้แก่ 
๑๕.๑ ในกรณีที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานงานหรือประสาน 

ขอความร่วมมือให้ที่ปรึกษามาร่วมประชุม สัมมนา หรือชี้แจงข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานหรือการศึกษา
โครงการศึกษาการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ. ....  ในโอกาสต่าง ๆ ภายในระยะเวลาสัญญาจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องให้ความร่วมมือโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติม 
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๑๕.๒ ในกรณีที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะจัดให้มีกิจกรรม  
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมหรือดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโครงการฯ ที่ปรึกษา
จะต้องให้ความร่วมมือในการจัดหาข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ รวมทั ้งให้คำแนะนำเพื ่อให้ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

๑๕.๓ ในกรณีที่การดำเนินงานตามขอบเขตและแผนการดำเนินการศึกษาของโครงการฯ ต้องการให้
บุคลากรของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมให้ข้อมูลหรือข้อคิดเห็น  
ในกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ หรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจจัด
ให้มีคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ คณะทำงานที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้ความเห็นทางวิชาการ  
ซึ่งรวมถึงกรณีการจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ในการให้ข้อแนะนำเพ่ือเชื่อมโยงมุมมองด้านนโยบายและการบริหารกับ
ด้านวิชาการ ที ่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด อาทิเช่น ค่าพาหนะและค่าเดินทาง ค่าที ่พัก  
ค่าอาคาร ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าตอบแทนทางวิชาการ เป็นต้น 

๑๕.๔ ในกรณีที่มีการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อดำเนินการโครงการ เมื่อดำเนินโครงการฯ แล้ วเสร็จ ที่ปรึกษา
จะต้องมอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบการลงทะเบียนทุกประเภท  
ที่พัฒนาภายใต้โครงการฯ ทั้งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ หรือรูปแบบอื่น ๆ ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นทางการ  

๑๕.๕ ในกรณีการจัดซื ้อจัดจ้างครั ้งนี ้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้ และได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีท่ีส่วนราชการไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดหา สามารถยกเลิกการจัดหาได้ 
 
 
๑๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ (สำหรับประสานงาน) 

นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก  
กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปปลงสภาพภูมิอากาศ 
เบอร์ติดต่อ ๖๕๖๒ 


