
Page | 1  
 

เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) 
การจ้างเหมาจัดกิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต Images of Futures  

ในพื้นที่ภาคกลาง 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) โดย สถำบันกำรมองอนำคตนวัตกรรม (Innovation 

Foresight Institute – IFI) ได้ด ำเนินกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งระบบนิเวศด้ำนอนำคตศึกษำ (Futures 
Studies) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรน ำเครื่องมือด้ำนกำรมองอนำคต (Foresight) ไปใช้ในกำรออกแบบและ
วำงแผนยุทธศำสตร์ส ำหรับกำรพัฒนำที่พร้อมรับมือควำมเปลี่ยนแปลงในระยะยำว โดยหนึ่งในเป้ำหมำยส ำคัญ
คือกำรส่งเสริมให้เกิดสร้ำงภำพอนำคต (future scenes) ที่น ำเสนอมุมมองและแนวคิดที่หลำกหลำยเพ่ือเป็น
อนำคตทำงเลือก รวมถึงกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของภำพอนำคตที่มีต่อกำรออกแบบและ
วำงแผนยุทธศำสตร์ส ำหรับกำรพัฒนำทั้งในระดับประเทศและในระดับองค์กร 

ในกำรนี้ สถำบันกำรมองอนำคตนวัตกรรม (IFI) มีควำมประสงค์จัดกิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้ำน
มุมมองอนำคต Images of Futures เพ่ือเปิดโอกำสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปได้สร้ำงสรรค์และ
น ำเสนอแนวคิดด้ำนมุมมองอนำคต ในรูปแบบของวีดีทัศน์ที่น ำเสนอภำพอนำคต ที่จะสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง
และส่งผลกระทบต่อผู้คนและประเทศ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
จัดกิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้ำนมุมมองอนำคต Images of Futures ในพ้ืนที่ภำคกลำง 

 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
3.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
3.4 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้

ชั่วครำวตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
3.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ

หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้ที่มีอำชีพเดียวกับงำนท่ีประกำศจ้ำง 
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำน

นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอัน
เป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
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3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลำง 

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ก ำหนด 

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ก ำหนด 

3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบกำรณ์และมีผลงำนที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่ก ำหนด โดยมีมูลค่ำของผลงำน
ในหนึ่งโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 750,000.-บำท (เจ็ดแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) โดยให้แนบส ำเนำหนังสือรับรองผลงำน
หรือส ำเนำสัญญำ 
 

4. ขอบเขตการด าเนินงาน 
4.1 จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนกิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้ำนมุมมองอนำคต Images of Futures 

ประกอบด้วย แผนประชำสัมพันธ์ แผนกำรรับสมัคร แบบฟอร์มกำรรับสมัคร (Google Form) ขั้นตอนกำร
คัดเลือกผู้เข้ำรอบ แนวทำงกำรจัดกิจกรรมฝึกอบรมและชี้แจงรำยละเอียดกำรประกวด แนวทำงกำรจัด
กิจกรรมประกวดรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน รำยละเอียดคณะกรรมกำร ทีมงำนและวิทยำกรที่เก่ียวข้อง 

4.2 จัดเตรียมงำนแถลงข่ำวเปิดโครงกำร โดยประกอบด้วยงำนดังต่อไปนี้ 
1) ติดต่อ สื่อสำรและประชำสัมพันธ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่ำงๆ เพ่ือเข้ำร่วมงำนแถลงข่ำว 
2) จัดหำสถำนที่ ตกแต่ง และเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกิจกรรมงำนแถลงข่ำวอย่ำงเหมำะสม 
3) จัดหำและติดต่อประสำนงำนพร้อมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกที่พักอย่ำงเหมำะสม และค่ำ

เดินทำงมำร่วมกิจกรรมจำกภูมิภำคทั้ง 3 ภำค ได้แก่ ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภำคใต ้

4) จัดเตรียมอำหำร เครื่องดื่มและของที่ระลึกตลอดกิจกรรมอย่ำงเหมำะสม 
5) ออกแบบและจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม 
6) จัดเตรียมไฟล์ตัวอย่ำงผลงำนที่ได้รับรำงวัลจำกปีที่ผ่ำนมำ เตรียมขั้นตอนกำรด ำเนินรำยกำร 

และดูแลบรรยำกำศภำยในตลอดงำนแถลงข่ำว 
7) จัดหำวิทยำกรด ำเนินงำนและทีมงำนจัดเก็บภำพบรรยำกำศกำรจัดงำนแถลงข่ำวในรูปแบบ

ภำพเคลื่อนไหวและภำพนิ่ง 
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4.3 ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมประกวดกับกลุ่มเป้ำหมำย โดยประกอบด้วยงำนดังต่อไปนี้ 
1)  จัดท ำเนื้อหำรำยละเอียดกำรประกวด เกณฑ์กำรคัดเลือกและตัดสิน ขั้นตอนและก ำหนดกำร

ประกวด ช่องทำงกำรติดต่อและกำรส่งผลงำน 
2)  ออกแบบและจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม 
3)  ติดต่อประชำสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งในรูปแบบกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำง

จดหมำย อีเมล สื่อออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงกำรลงพ้ืนที่ประชำสัมพันธ์กับกลุ่มเป้ำหมำย 
4 สถำนที่ เป็นอย่ำงน้อย 

4)  จัดหำอำหำรเครื่องดื่มและของที่ระลึกส ำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรมอย่ำงเหมำะสม 
5)  จัดหำทีมงำนจัดเก็บภำพบรรยำกำศกำรลงพ้ืนที่ประชำสัมพันธ์ในรูปแบบภำพนิ่ง 
6)  จัดหำที่ปรึกษำเพ่ือให้ข้อมูลและให้ค ำปรึกษำกับผู้สมัครที่เหมำะสมกับกิจกรรมกำรลงพ้ืนที่

ประชำสัมพันธ์  พร้อมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำงของกิจกรรมรวมถึง
ค่ำตอบแทน ให้กับวิทยำกร กรรมกำร ผู้ติดตำมและผู้ช่วยวิทยำกร (ถ้ำมี) 

4.4 ด ำเนินกำรรับสมัครและสื่อสำรกับผู้สมัครในทุกขั้นตอนตลอดกิจกรรมประกวด โดยประกอบด้วย
งำนดังต่อไปนี้  

1)  จัดท ำเนื้อหำรำยละเอียดกำรประกวด เกณฑ์กำรคัดเลือกและตัดสิน ขั้นตอนและก ำหนดกำร
ประกวด ช่องทำงกำรติดต่อและกำรส่งผลงำนในส่วนของภำคกลำงคือ กรุงเทพมหำนคร 
นนทบุรี ชัยนำทลพบุรี สิงห์บุรี กำญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่ำงทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยำ 
นครนำยก รำชบุรี นครปฐมปทุมธำนี ปรำจีนบุรี ฉะเชิงเทรำ สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ตรำด สมุทรสำคร สมุทรสงครำม สมุทรปรำกำร เพชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 

2)  ติดต่อและประสำนงำนกับผู้สมัคร เพ่ือเชิญเข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและสื่อสำรข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องในทุกขั้นตอน 

3)  คัดเลือกผู้สมัครตำมเกณฑ์กำรคัดเลือกที่ก ำหนด โดยต้องคัดเลือกที่เข้ำสมัครไม่ต่ ำกว่ำ 40 
ทีม และจัดท ำรำยงำนสรุปละเอียดกำรคัดเลือก 

4.5 จัดกิจกรรมฝึกอบรมและชี้แจงรำยละเอียดกำรประกวดส ำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก  (workshop) 
โดยประกอบด้วยงำนดังต่อไปนี้ 

1)  จัดหำและจัดเตรียมสถำนที่อย่ำงเหมำะสม 
2)  จัดหำและจัดเตรียมวิทยำกรและกิจกรรมส ำหรับกำรฝึกอบรมและชี้แจงรำยละเอียดกำร

ประกวดอย่ำงเหมำะสม 
3)  จัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่มตลอดกิจกรรมอย่ำงเหมำะสม 
4)  จัดหำทีมงำนจัดเก็บภำพบรรยำกำศกำรจัดกิจกรรมฝึกอบรมและชี้แจงรำยละเอียดกำร

ประกวดในรูปแบบภำพเคลื่อนไหวและภำพนิ่ง 
5)  จัดหำของที่ระลึกส ำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตำมจ ำนวนที่เหมำะสมเพียงพอ 
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6)  จัดหำและติดต่อประสำนงำนวิทยำกรและกรรมกำรที่ เหมำะสมกับกิ จกรรมรวมถึง
ค่ำตอบแทนให้กับวิทยำกร กรรมกำร ผู้ติดตำมและผู้ช่วยวิทยำกร (ถ้ำมี) 

7)  จัดท ำรำยงำนสรุปกำรจัดกิจกรรมฝึกอบรมและชี้แจงรำยละเอียดกำรจัดกิจกรรม 
4.6 ด ำเนินกำรคัดเลือกผู้เข้ำรอบ ติดตำมกำรส่งผลงำนของผู้เข้ำรอบ และประสำนงำนกับผู้เข้ำรอบ

ในทุกขั้นตอน โดยประกอบด้วยงำนดังต่อไปนี้  
1)  จัดหำสถำนที่ประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกผลงำนอย่ำงเหมำะสม 
2)  ติดต่อ สื่อสำรและประสำนงำนกับผู้เข้ำรอบในทุกข้ันตอน 
3)  จัดท ำช่องทำงกำรส่งผลงำนของผู้เข้ำรอบ และติดตำมกำรส่งผลงำนของผู้เข้ำรอบ 
4)  รวบรวมผลงำนของผู้เข้ำรอบและจัดท ำรำยงำนสรุปละเอียดกำรส่งผลงำน 
5)  ประสำนงำนมอบเงินรำงวัลส ำหรับผู้เข้ำรอบที่ส่งผลงำน 
6)  จัดหำและติดต่อประสำนงำนวิทยำกรและกรรมกำรที่เหมำะสมรวมถึงค่ำตอบแทนรวมถึง

ค่ำตอบแทนให้กับวิทยำกร กรรมกำร ผู้ติดตำมและผู้ช่วยวิทยำกร (ถ้ำมี) 
4.7 เตรียมกำรและจัดงำนตัดสินรำงวัลของภำคกลำง โดยประกอบด้วยงำนดังต่อไปนี้ 

1)  จัดประชุมคณะกรรมกำรตัดสินรำงวัลอย่ำงเหมำะสม 
2)  ติดต่อ สื่อสำรและประสำนงำนกับผู้ส่งผลงำนในทุกขั้นตอน 
3)  จัดหำสถำนที่ ตกแต่ง และเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกิจกรรมงำนตัดสินรำงวัลอย่ำงเหมำะสม 
4)  จัดหำและติดต่อประสำนงำนวิทยำกรและกรรมกำรที่เหมำะสมกับกิจกรรรวมถึงค่ำตอบแทน

ให้กับวิทยำกร กรรมกำร ผู้ติดตำมและผู้ช่วยวิทยำกร (ถ้ำมี)  
5)  จัดเตรียมอำหำร เครื่องดื่มและของที่ระลึกตลอดกิจกรรมอย่ำงเหมำะสม 
6)  ออกแบบและจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม 
7)  จัดเตรียมและประสำนงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดงำนประกำศผลรำงวัล  อำทิ กำรเตรียมไฟล์

ผลงำน ขั้นตอนภำยในงำนประกำศผลรำงวัล กำรเตรียมและดูแลบรรยำกำศภำยในงำน 
8)  จัดหำทีมงำนจัดเก็บภำพบรรยำกำศกำรจัดงำนประกำศผลรำงวัลในรูปแบบภำพนิ่งและ

ภำพเคลื่อนไหว 
9)  ประสำนงำนมอบเงินรำงวัลส ำหรับผู้ส่งผลงำนที่ได้รับรำงวัล รวมถึงค่ำตอบแทนกำรเดินทำงผู้

ที่เข้ำร่วมกิจกรรมตำมควำมเหมำะสม 
4.8 เตรียมกำรและจัดงำนตัดสินรำงวัลของระดับประเทศ โดยประกอบด้วยงำนดังต่อไปนี้ 

1)  จัดประชุมคณะกรรมกำรตัดสินรำงวัลอย่ำงเหมำะสม 
2)  ติดต่อ สื่อสำรและประสำนงำนกับผู้ส่งผลงำนในทุกขั้นตอน 
3)  จัดหำและติดต่อประสำนงำนวิทยำกรและกรรมกำรที่ เหมำะสมกับกิจกรรมรวมถึง

ค่ำตอบแทนให้กับวิทยำกร กรรมกำร ผู้ติดตำมและผู้ช่วยวิทยำกร (ถ้ำมี) 
4)  จัดเตรียมอำหำร เครื่องดื่มและของที่ระลึกตลอดกิจกรรมอย่ำงเหมำะสม 
5)  ออกแบบและจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม 
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6)  จัดเตรียมและประสำนงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดงำนประกำศผลรำงวัล  อำทิ กำรเตรียมไฟล์
ผลงำน ขั้นตอนภำยในงำนประกำศผลรำงวัล กำรเตรียมและดูแลบรรยำกำศภำยในงำน 

7)  จัดหำทีมงำนจัดเก็บภำพบรรยำกำศกำรจัดงำนประกำศผลรำงวัลในรูปแบบภำพนิ่งและ
ภำพเคลื่อนไหว 

8)  ประสำนงำนมอบเงินรำงวัลส ำหรับผู้ส่งผลงำนที่ได้รับรำงวัล รวมถึงค่ำตอบแทนกำรเดินทำงผู้
ที่เข้ำร่วมกิจกรรมตำมควำมเหมำะสม 

4.9 ด ำเนินกำรจัดท ำสรุปผลกำรจัดกิจกรรมประกวด โดยประกอบด้วยงำนดังต่อไปนี้ 
1) จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรจัดกิจกรรมประกวด จ ำนวน 2 ชุด 
2) รวบรวมไฟล์เอกสำรที่เกี่ยวข้องตลอดกิจกรรมประกวด และไฟล์ผลงำนของผู้ส่งผลงำน โดย

บันทึกมำในรูปแบบของแฟลชไดรว์ หรือ ฮำร์ดดิสก ์จ ำนวน 1 ชุด 
 

5. ระยะเวลาด าเนินงาน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 5 เดือน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ 

 

6. งบประมาณ 
 1,500,000.- บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) 

 

7. ราคากลาง และแหล่งท่ีมา 
7.1 รำคำกลำง 1,470,000 บำท 
7.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง: 

1) สัญญำจ้ำง เลขท่ี สจ-0127-62 ลงวันที่ 1 สิงหำคม 2562 
2) สัญญำจ้ำง เลขท่ี สจ-0038-63 ลงวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 

 

8. ผลงานที่ต้องส่งมอบ 
8.1 รำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนกิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้ำนมุมมองอนำคต Images of Futures ใน

พ้ืนที่ภำคกลำง ตำมข้อ 4.1 จ ำนวน 2 ชุด 
8.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 4.2 ถึงข้อ 4.6 จ ำนวน 2 ชุด 
8.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 4.7 และข้อ 4.9 จ ำนวน 2 ชุด 

 

9. การส่งมอบงานและการช าระเงิน 
ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินซึ่งเป็นเงินบำทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้ำง โดยจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้ภำยหลังจำกผู้รับจ้ำงได้ส่ง

มอบผลงำนและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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โดยก ำหนดกำรจ่ำยค่ำจ้ำง จ ำนวน 3 (สำม) งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงร้อยละ 40 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำส่งมอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

ตำมข้อ 8.1 พร้อมหลักฐำนอ่ืนๆ ภำยใน 1 เดือน นับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง และ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเห็นชอบรำยงำนดังกล่ำวแล้ว 

งวดที่ 2 ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงร้อยละ 40 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมข้อ 8.2 พร้อมหลักฐำนอ่ืนๆ ภำยใน 4 เดือน นับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ
จ้ำง และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเห็นชอบรำยงำนดังกล่ำวแล้ว 

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงร้อยละ 20 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 8.3 พร้อมหลักฐำนอ่ืนๆ ภำยใน 5 เดือน นับจำกวันที่ลงนำม 
ในสัญญำจ้ำง และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเห็นชอบรำยงำนดังกล่ำวแล้ว 

 

10. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส ำนักงำนจะพิจำรณำตัดสิน 

โดยใช้หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) และจะพิจำรณำจำก
รำคำรวม โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยหลักและน้ ำหนักที่ก ำหนด ดังนี้ 

1) รำคำที่ยื่นข้อเสนอ (Price)   ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 20 
2) ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนๆ ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 80 

ที ่ หัวข้อให้คะแนน คะแนนเต็ม 

1 
 

ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค ประกอบด้วย  
1) แนวทำงกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  
2) ควำมสอดคล้องและครบถ้วนกับขอบเขตงำนกำรด ำเนินงำน  
3) รูปแบบและควำมเข้ำใจ / แนวคิดในกำรด ำเนินโครงกำร 

60 
(20) 
(20) 
(20) 

2 
 

ข้อเสนอด้ำนแผนในกำรท ำงำน แนวทำงกำรประสำนงำนกำรจัดงำน รำยงำนสรุปผล
กำรด ำเนินงำน กำรจัดระบบบริหำรจัดกำรที่เหมำะสม สอดคล้องกับงำนท่ีจะรับจ้ำง 

20 

3 ประสบกำรณ์ผลงำนของนิติบุคคล และควำมพร้อมของทีมบุคลำกร 10 

4 ข้อได้เปรียบ/จุดเด่น ที่ส่งผลให้โครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์ 10 
คะแนนรวม 100 

 
11. การปกปิดข้อมูล 

ผู้รับจ้ำงจะต้องเก็บรักษำเอกสำรหรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจำกส ำนักงำนฯ ไว้เป็นควำมลับ และต้องไม่น ำ
เอกสำรหรือข้อมูลใดๆ เปิดเผยแก่บุคคลภำยนอก เว้นแต่จะได้รับค ำยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกส ำนักงำน
เท่ำนั้น 
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12. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสารและรายงาน 
 ผลงำนทั้งหมดที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของส ำนักงำน โดยที ่

ผู้รับจ้ำงจะต้องไม่ส่งมอบและไม่เผยแพร่ผลงำนทั้งหมดที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนนี้ให้แก่ผู้ใด หรือน ำไปใช้
ประโยชน์โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกส ำนักงำน 
 

13. ผู้รับผิดชอบ 
สถำบันกำรมองอนำคตนวัตกรรม (IFI)  
ฝ่ำยยุทธศำสตร์นวัตกรรม  ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
นำยชัยธร ลิมำภรณ์วณิชย์ ผู้จัดกำรกลยุทธ์นวัตกรรม   
โทรศัพท์:  02-017 5555 ต่อ 626 
โทรสำร:  02-017 5566 


