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เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference; TOR)  
การจ้างเหมาด าเนินงานโครงการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคม 

1. หลักการและเหตุผล 
 นวัตกรรมเพ่ือสังคม (Social Innovation) หมายถึง กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ที่มุ่ง
ตอบสนองความต้องการของสังคมเป็นหลัก โดยมีการพัฒนาและเผยแพร่ผ่านองค์กรเพ่ือสังคม” ซึ่งมีส่วนช่วย
ในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิต หรือเป็นกลไกส้าคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าที่เกิดขึ้นในสังคม มีผลกระทบ
ในระดับชุมชน หรือส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ดังนั้นนวัตกรรมสังคม จึงเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ทั่วโลกให้ความส้าคัญ 
ในการน้านวัตกรรมเพ่ือการแก้ปัญหาสังคม โดยเป็นกระบวนการ เครื่องมือ การด้าเนินงาน หรือสิ่งต่างๆ ที่จะ
ท้าให้สังคมดีขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการของสังคม โดยไม่จ้ากัดขอบเขต หรือความหมายในการด้าเนินงาน 
เพ่ือให้เกิดการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ  
 ส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์มหาชน) (สนช.) จึงได้ด้าเนินการจัดท้ายุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม
เพ่ือสังคม พร้อมกลไกสนับสนุนที่มุ่งสร้างและพัฒนายกระดับธุรกิจนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม ประชาชน และสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม โดยมีเครือข่ายพันธมิตรในการด้าเนินโครงการร่วมกว่า 10 เครือข่าย เพ่ือให้เกิดการ
สนับสนุนและขยายผลการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในเชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 
 ในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคมนั้น มีขั้นตอนหลายขั้น ตั้งแต่การริเริ่มแนวคิด การพัฒนาแนวคิด 
การพัฒนาข้อเสนอและแผนการด้าเนินงานเพ่ือหาทุนและทรัพยากรสนับสนุน การพัฒนาแผนธุรกิจและ
การตลาด การพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการท้างาน การคิดค้นหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยี การพัฒนาต้นแบบ การรวบรวม ประมวล วิเคราะห์ และน้าเสนอข้อมูล การปรับปรุงต้นแบบและ
ขยายผลการด้าเนินงานไปยังกลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ ไปจนถึงการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด้าเนินงาน
และผลกระทบทางสังคมอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้  มีความส้าคัญต่อการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือสังคมที่ประสบความส้าเร็จ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ยังไม่มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาไทย และ  
มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับสังคมไทย ท้าให้การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมที่แล้วมาและที่เป็นอยู่ มีความแตกต่าง  
มีความหลากหลายทางคุณภาพ และผลส้าเร็จที่เป็นรูปธรรมแตกต่างกันออกไป 

สนช. เล็งเห็นว่าการมีแหล่งเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมเพ่ือสังคมเป็นสิ่งจ้าเป็นอย่างยิ่งต่อการด้าเนินงาน 
เพราะจะช่วยให้นวัตกรรมที่เข้าสู่กระบวนการขอรับการสนับสนุนนั้น มีองค์ประกอบต่างๆ ที่มีคุณภาพ ช่วยลด
ความเสี่ยงต่อความล้มเหลว เพ่ิมโอกาสในการขยายผล นอกจากนี้ แหล่งเรียนรู้ดังกล่าวยังเป็นแรงบันดาลใจ
และเป็นแหล่งเนื้อหาส้าหรับเยาวชน และผู้สนใจที่จะพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมใน
อนาคต ดังนั้น สนช. จึงมีความประสงค์จ้างเหมาด้าเนินงานโครงการแพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้เรื่อง
นวัตกรรมเพ่ือสังคม 
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2.วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือใช้แหล่งเรียนรู้เรื่อง
นวัตกรรมเพ่ือสังคม ท้าให้นวัตกรรมเพ่ือสังคมที่เกิดขึ้นมีคุณภาพ ช่วยลดความเสี่ยงต่อความล้มเหลว เพ่ิม
โอกาสในการขยายผล 
 2.2 เพ่ือสร้างนวัตกรด้านสังคมไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติด้าน
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 2.3 เพ่ือสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการลดปัญหา
ความเหลื่อมล้้าในสังคม ด้วยการน้านวัตกรรมเข้าไปแทรกแซง 

3.คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
3. 1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศ

ประกวดอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.11  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก้าหนด 

3.12  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 
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3.13  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีกลาง เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 

3.14  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์การท้างานที่สัมพันธ์กับงานที่ประกาศจ้างดังกล่าว ในวงเงิน  
ไม่น้อยกว่า 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียว และท้าสัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องส่งเอกสารหนังสือรับรองผลงานหรือส้าเนา
สัญญาหรือส้าเนาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง มาประกอบการพิจารณา 

4. ภารกิจของผู้รับจ้าง 
 ด้าเนินการพัฒนาหลักสูตรและแพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมเพ่ือสังคมที่สามารถ
เข้าถึงได้บนเว็บไซต ์โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

5. ขอบเขตของการด าเนินงาน 
 5.1 พัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมเพ่ือสังคม ประกอบด้วย นวัตกรรมทางสังคมคืออะไร
ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม และการวัดผลกระทบทางสังคม เป็นอย่างน้อย 

5.2 พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมเพ่ือสังคมที่สามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ 
โดยมีหลักสูตร 5.1 ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม รวมถึงมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจของบทเรียนด้วย 

6. วงเงินค่าจ้างโดยประมาณ 
 งบประมาณในการด้าเนินงานจ้านวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีเงินได้  
ณ ที่จ่ายแล้ว 

7. ราคากลาง 
7.1 ราคากลาง 934,000.00 บาท (เก้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
7.2 แหล่งที่มาของราคากลางสัญญาจ้างฯ เลขที่ สจ-0119-62 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 

8. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ระยะเวลาด้าเนินงาน 6 (หก) เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีแผนการด้าเนินงานเบื้องต้น 
ดังนี้ 

รายละเอียดงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 

1.พัฒนาเนื้อหาหลักสูตร       
2.พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์       
3.ทดสอบการใช้งานและปรับปรุงระบบ       
4.รายงานสรุปผลการด้าเนินงาน       
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9. งานที่จะต้องส่งมอบ 
9.1 หลักสูตรเพื่อการเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
9.2 แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
9.3 รายงานผลการทดสอบหลักสูตรของผู้ร่วมทดสอบ จ้านวน 50 คน 

10. การเบิกจ่ายค่าจ้าง 
 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้าง โดยจะจ่ายค่าจ้างให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้
ส่งมอบผลงานและคณะกรรมการตรวจจ้างได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

โดยก้าหนดจ่ายค่าจ้าง จ้านวน 2 (สอง) งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 ก้าหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 40 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานตามข้อ 9.1 ภายใน 

4 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบรายงาน
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ก้าหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 60 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานตามข้อ 
9.2 และ 9.3 ภายใน 6 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเห็นชอบรายงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

11. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส้านักงานจะพิจารณาตัดสิน โดย

ใช้หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) และจะพิจารณาจาก
ราคารวม โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้้าหนักที่ก้าหนด ดังนี้ 

1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price)   ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ 20 
2) ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนๆ ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ 80 

ล าดับที ่ หัวข้อให้คะแนน คะแนนเต็ม 

1 
 
 

ข้อเสนอทางด้านแนวทางการด้าเนินงาน รูปแบบและความเข้าใจ / แนวคิดในการ
ด้าเนินโครงการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ความสอดคล้องและ
ครบถ้วนกับขอบเขตงานการด้าเนินงาน 

60 
 
 

2 ประสบการณ์ผลงานของนิติบุคคล และความพร้อมของทีมบุคลากร 30 

3 ข้อได้เปรียบ / จุดเด่น ที่ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 10 
คะแนนรวม 100 

 

12. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และผลงาน 
ข้อมูล เอกสาร ผลการศึกษาวิเคราะห์ รายงาน และทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ 

ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้กับส้านักงานฯ ตามสัญญาจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาของ
ส้านักงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่ส่งมอบหรือเผยแพร่ข้อมูล เอกสาร ผลการศึกษาวิเคราะห์ และรายงาน 
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ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ ใดหรือน้าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากส้านักงาน 

13. จรรยาบรรณของผู้รับจ้าง 
13.1 ห้ามเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคและการค้าของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างเข้าไปท้าการ

ส้ารวจข้อมูล (อาจมีการท้าสัญญา Non-Disclosure Agreement) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มเข้า
ไปให้บริการฯ หรือท้าสัญญา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล 

13.2 กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็นแก่สาธารณชน ผู้รับจ้างจะต้องให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นตาม
หลักวิชาการโดยไม่อ้างอิง หรือระบุถึงบริษัทหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างเข้าไปท้าการส้ารวจข้อมูล (เว้นแต่จะ
ได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล) ตามท่ีตนทราบอย่างถ่องแท้แก่สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง 

14. ผู้ประสานงานฝ่าย สนช. 
ส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
นายเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส  
โทรศัพท์: 02-017 5555 ต่อ 546 
โทรสาร: 02-017 5566 
อีเมล์: chalermpong@nia.or.th 

 


