
 

 

แบบ บก.04 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา  

1. ชื่อโครงการ จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการปรับปรุงดัชนีความเปราะบางจากภัยแล้ง และพัฒนาดัชนีพยากรณ์

ภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม       

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ  

3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  5,000,000.00 (ห้าล้านบาทถ้วน) บาท    

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565  

   เป็นเงิน 5,000,000.00 (ห้าล้านบาทถ้วน) บาท 

5. ค่าตอบแทนบุคลากร  2,064,000.00 (สองล้านหกหมืน่สี่พันบาทถ้วน) บาท    

    5.1 ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      

    5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา 

5.2.1 หัวหน้าโครงการ จำนวน 1 อัตรา  

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม/สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 15 ปี  

5.2.2 นักวิจัย จำนวน 2 อัตรา  

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม/สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

สารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี  

5.2.3 นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา 

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม/สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี 

5.2.4 นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา 

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม/สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี 

    5.3 จำนวนที่ปรึกษา  5 คน    

6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 80,000.00 บาท 

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) ไม่มี 

8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2,856,000.00 บาท 

 

 



 

 

9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR) 

9.1   นางปิยมาลย์ ศรีสมพร  ประธานกรรมการ 

9.2   นายสถิตย์ จันทร์ทิพย์  กรรมการ 

9.3   นายวาทิน ธนาธารพร  กรรมการ 

9.4   นางสาวทิชา โลลุพิมาน  กรรมการ  

9.5   นางสาวคชาภรณ์ เจตนาวณิชย์  กรรมการ  

10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษากระทรวงการคลัง  

 

                                                                                                                                                                                                                                              



ล ำดับ รำยละเอียด วุฒิกำรศึกษำ 
(ไม่ต  ำกว่ำ)

สำขำ/ด้ำน
ปสก 
(ปี)

จ ำนวน 
(คน)

จ ำนวน 
เดือน/คร้ัง/ชุด

รำคำต่อหน่วย 
(บำท)

 จ ำนวนเงิน
(บำท)

งบบุคลากร 

1 ค่ำตอบแทน (อัตรำเหมำจ่ำยท้ังโครงกำร) 2,064,000         

1.1 หัวหน้ำโครงกำร ปริญญำเอก ด้ำนวิศวกรรม/สิ งแวดล้อม/เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ หรือด้ำนที เกี ยวข้อง

15 1 10                120,000         1,200,000         

1.2 นักวิจัย ปริญญำเอก ด้ำนวิศวกรรม/สิ งแวดล้อม/เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ หรือด้ำนที เกี ยวข้อง

10 1 2                 108,000         216,000           

1.3 นักวิจัย ปริญญำเอก ด้ำนวิศวกรรม/สิ งแวดล้อม/วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศภูมิศำสตร์หรือด้ำนที เกี ยวข้อง

10 1 1                 108,000         108,000           

1.4 นักวิจัย ปริญญำเอก ด้ำนวิศวกรรม/สิ งแวดล้อม/เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ หรือด้ำนที เกี ยวข้อง

5 1 1                 108,000         108,000           

1.5 นักวิจัย ปริญญำเอก ด้ำนวิศวกรรม/สิ งแวดล้อม/เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ หรือด้ำนที เกี ยวข้อง

10 1 4                 108,000         432,000           

งบด าเนินงาน

2 ค่ำวัสดุ 80,000             

2.1 วัสดุที ใช้ในกำรตรวจวัดค่ำควำมช้ืน งำน 1                 30,000           30,000             

2.2 วัสดุส ำนักงำน งำน 1                 20,000           20,000             

2.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ งำน 1                 30,000           30,000             

3 ค่ำใช้จ่ำยอื นๆ 2,856,000         

3.1 ค่ำจ้ำงเหมำพัฒนำระบบปฏิบัติกำร และเชื อมโยง
ข้อมูลฯเข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูล สสน.

งำน 1                 475,000         475,000           

รายละเอียดงบประมาณโครงการ พรบ.2566

จ้างท่ีปรึกษาด าเนินโครงการปรับปรุงดัชนีความเปราะบางจากภัยแล้งและพัฒนาดัชนีพยากรณ์ภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม
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ล ำดับ รำยละเอียด วุฒิกำรศึกษำ 
(ไม่ต  ำกว่ำ)

สำขำ/ด้ำน
ปสก 
(ปี)

จ ำนวน 
(คน)

จ ำนวน 
เดือน/คร้ัง/ชุด

รำคำต่อหน่วย 
(บำท)

 จ ำนวนเงิน
(บำท)

รายละเอียดงบประมาณโครงการ พรบ.2566

จ้างท่ีปรึกษาด าเนินโครงการปรับปรุงดัชนีความเปราะบางจากภัยแล้งและพัฒนาดัชนีพยากรณ์ภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม

3.2 ค่ำจ้ำงเหมำทดสอบระบบ และเชื อมโยงข้อมูลฯ

เข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูล สสน.

งำน 1                 450,000         450,000           

3.3 ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำขัอมูลและวิเครำะห์ดิน งำน 1                 450,000         450,000           

3.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงภำคสนำม คร้ัง 5                 80,000           400,000           

3.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม/อบรม 11                10,000           110,000           

3.6 ค่ำเดินทำง/ติดต่อประสำนงำน เดือน/
คร้ัง

16                11,000           176,000           

3.7 ค่ำจัดอบรม สัมมนำ 1 วัน 1                 180,000         180,000           

3.8 ค่ำเช่ำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เดือน 1                 10,000           10,000             

3.9 ค่ำจัดท ำเอกสำรรำยงำน/คู่มือ คร้ัง 5                 5,000             25,000             

3.10 ค่ำบ ำรุงรักษำระบบ ปี 1                 120,000           

3.11  ค่ำเบ็ดเตล็ด เช่น ค่ำข้อมูล เอกสำร หนังสืออื นใด
ที เกี ยวข้อง

5,500               

3.12 ค่ำธรรมเนียมอุดหนุนมหำวิทยำลัย ค่ำธรรมเนียมอุดหนุนมหำวิทยำลัย  ร้อยละ 10 454,500           

รวม 5,000,000         
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ขอบเขตและข้อกำหนดงาน (TOR) 
จ้างท่ีปรึกษาดำเนินโครงการปรับปรุงดัชนีความเปราะบางจากภัยแล้ง 

และพัฒนาดัชนีพยากรณ์ภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม 
--------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

เนื ่องด้วยประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยแล้งอยู ่เป็นประจำ ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ 
ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการน้ำโดยเฉพาะในภาคการเกษตร สร้างความเสียหายต่อผลผลิต ส่งผล
กระทบต่อ รายได้ของเกษตรกร นอกจากนี้ยังส่งผลต่อปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและ
ภาคอุตสาหกรรม  ภัยแล้งครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นในปี 2522 ปี 2537 และปี 2542 เกิดเป็นบริเวณกว้างในเกือบ
ทุกภาคของประเทศ ซึ่งในช่วง 10 ปีหลัง ประเทศไทยมีพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกิดจากฝน
ตกน้อยกว่าปกติ ฝนตกนอกพื้นที่รับน้ำของเขื่อน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แหล่งกัก
เก็บน้ำไม่มีความยืดหยุ่น แหล่งน้ำต้นทุนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ  รวมทั้งการมีการใช้น้ำด้านการ
เพาะปลูกอย่างขาดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีปัญหาน้ำเค็มรุก ซึ่งมักเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงหน้าแล้ง  
ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำ  

ในปี 2565 สสน. ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์
ภัยแล้งด้วยดัชนีภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม ระยะที่ 1 ผลการดำเนินงานได้ ต้นแบบระบบติดตามภัยแล้ง ซึ่ง
ประกอบด้วย แผนที่เสี่ยงภัยแล้งหรือพื้นที่เปราะบางต่อการเกิดภัยแล้งของประเทศไทย โดยการประเมินจาก
ดัชนีและเกณฑ์การเตือนภัยแล้งต่างๆ รวมทั้งการประเมินปริมาณน้ำฝน-น้ำท่า โดยใช้ข้อมูลฝนดาวเทียม 
ดังนั้น ในปี 2566 สสน. จึงต้องการปรับปรุงดัชนีความเปราะบางจากภัยแล้งให้มีความละเอียดและถูกต้องเพ่ิม
มากขึ้น และพัฒนาดัชนีพยากรณ์ภัยแล้งเพิ่มเติม เพื่อให้ได้“ระบบปฏิบัติการติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง” ที่
สมบูรณ์ สามารถคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งล่วงหน้าได้อย่างน้อย 3 เดือน และพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูล
เพ่ือสนับสนุนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำพร้อมสำหรับสนับสนุนการบริการ
จัดการภัยแล้งได้เป็นอย่างดี เหตุนี้จึงจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาที่เคยดำเนินโครงการฯ มาก่อน เนื่องจากมีความ
เชี่ยวชาญมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ และมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ทั้งยังมีความเข้าใจในเป้าหมายแนวทาง
ของโครงการเป็นอย่างด ี

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื ่อปรับปรุงดัชนีความเปราะบางจากภัยแล้งและพัฒนาดัชนีพยากรณ์ภัยแล้ง พัฒนา
ระบบปฏิบัติการและระบบแสดงผล เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.2 เพื ่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง และการ
วิเคราะห์และพัฒนาดัชนีด้านน้ำจากข้อมูลดาวเทียม 
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3. เป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 

3.1 เป้าหมาย : มีระบบที่สามารถติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง รวมทั้งมีระบบแสดงผลที่เข้าถึงได้
สะดวกและรวดเร็ว 

3.2 ผลผลิต : มีระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง เพื่อติดตามสถานการณ์ เตือนภัย และรายงาน
สถานการณ์ภัยแล้ง 

3.3 ผลลัพธ์: การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนับสนุนการ
ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ลดความเสี่ยง
และความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากภัยแล้ง 

4. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

4.1 กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ หน่วยงานภาคเอกชน 
และสถาบันการศึกษา  

4.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงานราชการที่เกี ่ยวข้อง สถาบันการศึกษา ภาคการเกษตร และ
ประชาชนทั่วไป 

4.3 อิทธิพลที่มีต่อโครงการ : ขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากร 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้ระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง ที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ และรายงาน
สถานการณ์ภัยแล้ง ที่สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งจะสามารถ
ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับภาคการเกษตรและประชาชนได้ 

6. ขอบเขตการดำเนินงาน 

6.1 สำรวจและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภัยแล้งเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของข้อมูลดัชนีจาก
ดาวเทียม และข้อมูลทางกายภาพที่เก่ียวข้องกับการเกิดภัยแล้ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินพ้ืนที่ภัยแล้ง
ให้ครอบคลุมการเกิดภัยแล้งชนิดต่าง ๆ ได้มากข้ึน  

6.2 ประเมินประสิทธิภาพดัชนีความเปราะบางภัยแล้งจากโครงการฯ ระยะที่  1 ให้มีความถูกต้อง
และแม่นยำ ด้วยการตรวจสอบดัชนีความเปราะบางจากภัยแล้งและดัชนีภัยแล้งต่าง ๆ กับข้อมูลจากรายงาน
การเกิดภัยแล้งและการสำรวจข้อมูลจากภาคสนาม 

6.3 ปรับปรุงดัชนีความเปราะบางจากภัยแล้งด้วยข้อมูลที ่สำรวจในข้อ 6.1 และ 6.2 ให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถบ่งชี้การเกิดภัยแล้งและผลกระทบของการเกิดภัยแล้งในด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และแม่นยำ  
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6.4 วิเคราะห์แนวโน้มหรือคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนอย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า ด้วยวิธีทางสถิติหรือ
จากแบบจำลอง ร่วมกับการประยุกต์ใช้ข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากดาวเทียมที่ได้รับการปรับแก้จากโครงการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลฝนจากดาวเทียมสำหรับระบบปฏิบัติการเพ่ือการคาดการณ์น้ำท่วม ในการวิเคราะห์หรือสอบ
ทานความถูกต้อง  

6.5 พัฒนาดัชนีพยากรณ์ภัยแล้ง เพื่อใช้ในการคาดการณ์การเกิดภัยแล้งอย่างน้อย 3 เดือน หรือ
คาดการณ์ภัยแล้งรายฤดูกาลให้เหมาะสมสำหรับประเทศไทย และสามารถแจ้งเตือนพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งในระดับ
ขอบเขตการปกครองต่าง ๆ รวมทั้งสามารถส่งออกข้อมูลเตือนภัยในรูปแบบข้อความ  (text) ภาพ (raster) 
และรูปแบบเชิงพ้ืนที่ (vector) ได ้

6.6 พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ เพื่อติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งอัตโนมัติตามรอบของ
ข้อมูลดาวเทียม มีการติดตั้งระบบในเครื่องแม่ข่าย สสน. และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลใน
รูปแบบเดียวกับข้อมูลจากระยะที่ 1  

6.7 จัดการฝึกอบรมแบบ Hands on ระหว่างการพัฒนาโครงการ โดยนักพัฒนาระบบต้องเข้ามา
ปฏิบัติงานที่ สสน. เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจและสามารถ
พัฒนา ปรับปรุง ดูแลระบบฯ และสามารถใช้งานระบบฯ ได้เต็มศักยภาพ รวมทั้งจัดอบรมหลักการและการใช้
งานระบบทั่วไปให้เจ้าหน้าที่ สสน. ที่สนใจและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งาน ในส่วนของ
การวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีภัยแล้งและการพยากรณ์ภัยแล้ง วิธีการคำนวณค่าดัชนีต่าง ๆ รวมทั้งการทำงานของ
ระบบปฏิบัติการ  

6.8 รับประกันผลงาน 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานสิ่งที่ผู้รับจ้างส่งมอบดังกล่าว 
โดยครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

480 (สี่ร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา 

8. คุณสมบัติของท่ีปรึกษา 

8.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
8.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
8.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
8.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั ่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที ่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที ่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
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8.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมนิติบุคคลที่ผู ้ทิ ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

8.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

8.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอาชีพที่ปรึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่จ้าง และขึ้นทะเบียนไว้กับ
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง และเป็นที่ปรึกษาที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามกฎกระทรวง
กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมี
ขอบเขตสาขาที่จัดให้มีการเรียนการสอนภายในสถาบันอุดมศึกษานั้น โดยมีผู้ดำเนินโครงการ ดังต่อไปนี้ 

(1)   หัวหน้าโครงการหรือผู้บริหารโครงการจะต้องเป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้น 
(2)  การดำเนินงานจะต้องดำเนินการโดยบุคลากรหลักของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้น  

ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของจำนวนบุคลากรทั้งหมดในโครงการ 
8.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สสน. ณ วันประกาศ 

หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ 
8.9 ไม่เป็นผู ้ได้ร ับเอกสิทธิ ์หรือความคุ ้มกันซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
8.10 ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :  

e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

9. งบประมาณ 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) กรณีท่ีมีเหตุขัดข้องด้าน
การจัดหางบประมาณดำเนินการครั้งนี้ สสน. สงวนสิทธิ์ที่จะจัดจ้างเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด หรือยกเลิกการ
จ้างครั้งนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกในการจัดจ้างครั้งนี้ ยินยอมสละสิทธิ
เรียกร้องความเสียหายที่พึงเกิดขึ้น ทั้งปัจจุบันและอนาคตจาก สสน. ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น   

10. งวดดำเนินการ/การส่งมอบ 
สสน. ได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 480 (สี่ร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

โดยมีการส่งมอบงานดังนี้ 

งวด สิ่งที่ส่งมอบ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
1 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) รายละเอียดตามขอบเขตการดำเนินงานท่ี 6.1 30  
2 รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 1 รายละเอียดตามขอบเขตการดำเนินงานท่ี 6.2 และ 6.3 90 
3 รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 2 รายละเอียดตามขอบเขตการดำเนินงานท่ี 6.3 6.4 และ 6.5 210 
4 รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 3 รายละเอียดตามขอบเขตการดำเนินงานท่ี 6.4 และ 6.5 390 
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งวด สิ่งที่ส่งมอบ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
5 1) ระบบปฏิบัติการติดตามและพยากรณ์ภยัแล้ง และ Source code อื่นๆ ที่พัฒนาขึ้นระหว่างการ

ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งกับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ สสน.  
2) ฐานข้อมูลดัชนีความเปราะบางจากภัยแล้งและดัชนีพยากรณ์ภัยแล้ง 
3) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) ประกอบด้วย แผนการดำเนินงาน ขั้นตอน ผลการพัฒนา
พร้อมผลการติดตั้งทดสอบและประเมินผลระบบฯ และมีภาคผนวกเป็น ผลการอบรม 
4) คู่มือใช้งานระบบ 

(1) การวิเคราะห์ข้อมลูดัชนีภัยแล้งและการพยากรณภ์ัยแล้ง วิธีการคำนวณค่าดัชน ี
(2) การทำงานของระบบปฏิบตัิการตดิตามและพยากรณภ์ัยแล้ง   

480  

 
โดยจัดพิมพ์เป็นภาษาไทยจำนวน 6 ชุด พร้อมบันทึกไฟล์ลงใน USB Flash Drive ในรูปแบบ MS-Word 

และ PDF จำนวน 1 ชุด  

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องนำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนแก่ สสน. ประกอบด้วยผลงาน
และปริมาณงานที่ได้ดำเนินการในช่วงเดือนที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับแผนงาน ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น MS-Word PDF EXCEL) เป็นประจำทุกวันที่ 5 ของ
เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ยกเว้นเดือนที่จะต้องส่งรายงานอ่ืนตามที่กำหนดไว้ โดยเดือนแรกของการ
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนให้ถือเดือนถัดไปหลังจากส่งรายงานเบื ้องต้น ( Inception 
Report) และเม่ือคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) เสร็จสิ้นแล้ว ให้นำส่งเล่มสันกาวจำนวน 6 ชุด
พร้อมบันทึกไฟล์ลงใน USB Flash Drive ในรูปแบบ MS-Word และ PDF จำนวน 6 ชุด 

11. กำหนดการเบิกจ่ายเงิน  
สสน. จะจ่ายเงินค่างานตามงวดดำเนินการข้างต้น ซึ่งแต่ละงวดจะชำระเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน

ตามงวดดำเนินการและคณะกรรมการตรวจรับแล้ว โดยแบ่งจ่าย 4  งวด ดังนี้  
งวดที่ 1 ร้อยละ 10 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา 
งวดที่ 2 ร้อยละ 15 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา 
งวดที่ 3 ร้อยละ 25 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา 
งวดที่ 4 ร้อยละ 30 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา 
งวดที่ 5 ร้อยละ 20 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา 
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12. การยื่นข้อเสนอ  

ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
12.1 ใบเสนอราคาหรือหนังสือเสนอราคา กรณเีป็นหน่วยงานของรัฐให้ยื่น (1) สำเนาหลักฐานแสดง

การจัดตั้งหน่วยงาน (2) สำเนาหนังสือหรือคำสั่งหรือประกาศแต่งตั้งผู้มีอำนาจของหน่วยงานของรัฐนั้น พร้อม
แนบสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่รัฐหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจ ** กรณี
มอบอำนาจให้ผู้อ่ืนดำเนินการแทนต้องมีเอกสารข้อที่ (3) และ (4) **  (3) หนังสือมอบอำนาจ (4) สำเนาบัตร
เจ้าหน้าที่รัฐหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาผู้รับมอบอำนาจ  

12.2 ข้อเสนอโครงการภาษาไทย จำนวน 2 ชุด ชุด (โดยเป็นต้นฉบับ 1 ชุดและสําเนา 1 ชุด)  พร้อม
บันทึกไฟล์ลงใน USB Flash Drive ในรูปแบบ MS-Word และ PDF จำนวน 1 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย 
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค และข้อเสนอทางด้านราคา  

12.2.1 ข้อเสนอทางด้านเทคนิคจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย ขั้นตอน วีธีการ 
แผนการดําเนินงาน และข้อเสนอที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงาน และต้องจัดหา
บุคลากรร่วมโครงการ ดังนี้  

ที ่ ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ด้าน/สาขา ประสบการณ์  
ไม่น้อยกว่า)/ปี 

จำนวน 
(คน) (ไม่ต่ำกว่า) 

1 หัวหน้าโครงการ ปริญญาเอก ด ้านว ิศวกรรม/ส ิ ่ งแวดล้อม/เทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือด้านท่ีเกี่ยวข้อง  

15 1 

2 นักวิจัย  ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม/สิ ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์/
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือด้านที่
เกี่ยวข้อง 

10 2 

4 นักวิจัย  ปริญญาเอก ด ้านว ิศวกรรม/ส ิ ่ งแวดล้อม/เทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือด้านท่ีเกี่ยวข้อง 

10 1 

5 นักวิจัย  ปริญญาเอก ด ้านว ิศวกรรม/ส ิ ่ งแวดล้อม/เทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือด้านท่ีเกี่ยวข้อง 

5 1 

 พร้อมแนบเอกสารรายละเอียดของบุคลากรประวัติการทำงานและคุณวุฒิการศึกษา 

12.2.2 ข้อเสนอด้านทางด้านราคา ต้องมีรายละเอียดครอบคลุมดังนี้ ราคารวมค่าดำเนินการ
ทุกขั้นตอน ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องแสดง
ค่าใช้จ่ายตามปริมาณงาน (โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว) ให้ครบถ้วนชัดเจน โดยสรุป
ยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแยกตามหมวดรายการ คือ งบบุคลากร (ได้แก่ ค่าตอบแทน ฯลฯ) งบดําเนินงาน (ได้แก่ 
ค่าวัสดุ ฯลฯ)   




