
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการ  จ้างเขียนบทความและด าเนินการรวบรวมบทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส านักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน) 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  300,000  บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 21 มิถุนายน 2560..เป็นเงิน  300,000  บาท 

ล าดับ รายการ 
ข้อ 1. ผู้รับจ้างจะต้องท าการค้นหาและรวบรวมข้อมูลความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรูปแบบบทความ งานวิจัย ข่าวสาร 

คลิป จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของศูนย์วิชาการ
นานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนี ้
   1) Climate Change Management and sustainable Development  
   2) GHG Inventory  
   3) Mitigation Mechanism 
   4) Climate Change Adaptation 
   5) Climate Finance 
   6) Economics of Climate Change 
โดยแบ่งเป็นประเภทดังนี้ 
1) ประเภทบทความ จ านวน 78 บทความ ดังนี ้
   1.1 บทความภาษาไทย จ านวน 48 บทความ (ระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 
   - Climate Change Management and sustainable Development  
     (8 บทความ) 
   - GHG Inventory (8 บทความ) 
   - Mitigation Mechanism (8 บทความ) 
   - Climate Change Adaptation (8 บทความ) 
   - Climate Finance (8 บทความ) 
   - Economics of Climate Change (8 บทความ) 
   1.2 บทความภาษาอังกฤษ จ านวน 30 บทความ (ระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 
   - Climate Change Management and sustainable Development  
     (5 บทความ) 
   - GHG Inventory  (5 บทความ) 
   - Mitigation Mechanism (5 บทความ) 
   - Climate Change Adaptation (5 บทความ) 
   - Climate Finance (5 บทความ) 
   - Economics of Climate Change (5 บทความ) 
2) ประเภทงานวิจัย  จ านวน 78 งานวิจัย ดังนี ้
   2.1 งานวิจัยภาษาไทย จ านวน 48 งานวิจัย (ระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 
   - Climate Change Management and sustainable Development  
     (8 งานวิจัย) 
   - GHG Inventory (8 งานวิจัย) 
   - Mitigation Mechanism (8 งานวิจัย) 
   - Climate Change Adaptation (8 งานวิจัย) 
   - Climate Finance (8 งานวิจัย) 
   - Economics of Climate Change (8 งานวิจัย) 
 
   2.2 งานวิจัยภาษาอังกฤษ จ านวน 30 งานวิจัย (ระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 



   - Climate Change Management and sustainable Development  
     (5 งานวิจัย) 
   - GHG Inventory (5 งานวิจัย) 
   - Mitigation Mechanism (5 งานวิจัย) 
   - Climate Change Adaptation (5 งานวิจัย) 
   - Climate Finance (5 งานวิจัย) 
   - Economics of Climate Change (5 งานวิจัย) 
3) ประเภทข่าวสาร  จ านวน 102 ลิงค์ ดังนี ้
   3.1 ข่าวสารภาษาไทย จ านวน 72 ลิงค์ (ระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี) 
   - Climate Change Management and sustainable Development  
     (12 ลิงค์) 
   - GHG Inventory (12 ลิงค์) 
   - Mitigation Mechanism (12 ลิงค์)  
   - Climate Change Adaptation (12 ลิงค์)  
   - Climate Finance (12 ลิงค์) 
   - Economics of Climate Change (12 ลิงค์) 
   3.2 ข่าวสารภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ลิงค์ (ระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี) 
   - Climate Change Management and sustainable Development (5 ลิงค์) 
   - GHG Inventory (5 ลิงค์) 
   - Mitigation Mechanism (5 ลิงค์) 
   - Climate Change Adaptation (5 ลิงค์) 
   - Climate Finance (5 ลิงค์) 
   - Economics of Climate Change (5 ลิงค์) 
4) ประเภทคลิปวิดีโอ จ านวน 102 ลิงค์ ดังนี ้
   4.1 คลิปวิดีโอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 
   - Climate Change Management and sustainable Development  
   - GHG Inventory  
   - Mitigation Mechanism  
   - Climate Change Adaptation  
   - Climate Finance  
   - Economics of Climate Change  
หมายเหตุ   
กรณีเป็นเนื้อหาจากต่างประเทศตามขอบเขตด าเนินงานข้อ 1.2, 2.2, 3.2, และ 4.1 ที่เป็นภาษาอังกฤษผู้รับจ้างจะต้องท าการเขียน
หัวข้อและสรุปเนื้อหานั้น ๆ เป็นภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด รวมถึงเนื้อหาประเภทงานวิจัยหัวข้อ 2.1 ผู้รับจ้างต้องน า
บทคัดย่อออกมา และประเภทคลิปวีดีโอหัวข้อ 4.1 ที่เป็นภาษาไทย ผู้รับจ้างจะต้องท าการเขียนหัวข้อและสรุปเนื้อหาสั้น ๆ
ประมาณ 3 บรรทัด เพ่ือใช้ส าหรับน าเสนอบนเว็บไซต์ ท้ังนี้บทความต้องสามารถเผยแพร่ได้ พร้อมตรวจสอบพิสูจน์อักษร 

ข้อ 2. ผู้รับจ้างต้องเขียนบทความขึ้นมาใหม่ จ านวน 4 หัวข้อ ดังนี ้
   • เรื่อง Climate Change Adaptation  
   • เรื่อง Mitigation Mechanism 
   • เรื่อง Climate Change Management and sustainable Development  
   • เรื่อง Climate Finance 
โดยบทความทั้ง 4 หัวข้อ ต้องเขียนเป็นภาษาไทยและแปลเป็นภาษาอังกฤษ และเนื้อหาดังกล่าวต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt พร้อมรูปภาพประกอบอย่างน้อย 3 ภาพ โดยภาพประกอบท่ีใช้
ต้องไม่ติดลิขสิทธิ์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ หากมีการจัดหาภาพประกอบจากแหล่งอื่นๆต้องเป็นภาพประกอบท่ีไม่มีการละเมิด
ลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย และผู้รับจ้างต้องพิสูจน์อักษร ตรวจในด้านการใช้ภาษา ค าศัพท์ ตัวสะกด วรรคตอน อย่างละเอียดถี่ถ้วน 
 

   

 
 



 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

5.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
6. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

6.1 นายจักกนิตต์ คณานุรักษ์           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ 
6.2 นางสาวชัญญาภัค วัฒนจินดา      ต าแหน่ง  นักวิชาการช านาญการ 
6.3 นางสาวชญาธร ธนวัฒนาด ารง     ต าแหน่ง  นักวิชาการช านาญการ 

 


