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เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference; TOR) 
จ้างเหมาด าเนินโครงการเสรมิสร้างศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นการเกษตร 

ออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน (AgTech Battle) 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจ

เริ่มต้น (Startup) ซึ่งเป็นธุรกิจหรือโครงการในลักษณะที่เพ่ิงเริ่มด าเนินกิจการหรือโครงการเพ่ือการเติบโตแบบ
ก้าวกระโดด มักมีรายได้และทุนจดทะเบียนต่ า แต่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาแข่งขันกับธุรกิจ
รายใหญ่ได้ รัฐจึงมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) หรือ สนช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เพ่ือพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการสร้างความตระหนักและความตื่นตัว 
(Awareness) จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial mindset) สู่กระบวนการบ่มเพาะและ
การพัฒนาผู้ประกอบการ (Incubation) ตลอดจนการเร่งรัดธุรกิจสู่ตลาดสากล (Acceleration) ก่อให้เกิดการ
ลงทุน (Investment) ทั้งจากการลงทุนร่วมทุน (Venture Capital) นักลงทุนบุคคล (Angel) และนักลงทุน
บริษัทขนาดใหญ่ (Corporate Venture) ธุรกิจเทคโนโลยีรายใหญ่ เพ่ือให้เป็นนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ (New 
economic warrior) สนับสนุนการเร่งพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและสังคมฐานความรู้ เพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเทคสตาร์อัพที่ส าคัญในภูมิภาค 

ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตผลิตผลเกษตรที่ส าคัญของโลก โดยเห็นได้จากการที่เป็นผู้ส่งออก
สินค้าเกษตรส าคัญอันดับต้นๆ ของโลก เช่น ผู้ผลิตและส่งออกยางเป็นอันดับหนึ่งของโลก ข้อมูลจากส านักงาน
สถิติแห่งชาติพบว่าปัจจุบันมีจ านวนเกษตรกรมากกว่า 40 ล้านคน ที่มีสัดส่วนรายได้ไม่ถึงร้อยละ 10 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลภายในประเทศ จากจ านวนประชากรทั้งหมดของไทยในปี 2560 ซึ่งมีจ านวน 66 ล้านคน แสดง
ให้ว่าเห็นคนจ านวนร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมดที่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นผู้ที่มีรายได้ต่ าที่สุด แต่ภาค
เกษตรสามารถสร้างรายได้จ านวนมากเข้าประเทศคิดเป็นหลักหลายแสนล้านบาทต่อปี จึงนับว่าภาคเกษตรมี
บทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และยังสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย  จาก
ความส าคัญดังกล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบายเกษตร 4.0 โดยปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเกษตร
สมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี หรือที่เรียกว่าเกษตรแม่นย าสูง (Precision Farming) โดย
เป็นการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานกับงานด้านการเกษตรเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาส าคัญของการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร พบว่า
เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและไม่ได้รับค าแนะน าที่เพียงพอ แม้ว่าหลายหน่วยงาน
ภาครัฐได้มีการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้กับเกษตรกรเริ่มมีการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีมากขึ้น แต่มี
ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร ยังขาดการท างานอย่างบูรณาการในการแก้ปัญหาด้านการเกษตรอย่างจริงจัง 
ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรยังมีจ านวนไม่มากพอ และยังขาดแนวทางการสร้างรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ๆ ในการนี้ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ริเริ่มและด าเนินงานจัดตั้งโครงการ 
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“ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center; ABC Center)” เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเพ่ือส่งเสริมศักยภาพและยกระดับภาค
การเกษตรของประเทศ โดยเป็นแผนงานของฝ่ายยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม 
(Innovation Capability) เพ่ือเร่งสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีรูปแบบธุรกิจใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรเพ่ือเปลี่ยนผ่านภาคการเกษตรไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งมีรูปแบบการ
ด าเนินงาน 3 แผนงาน ได้แก่ 1) การบ่งชี้แนวโน้มนวัตกรรมการเกษตร (AgTech Setter) 2) การพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตร (AgTech Entrepreneurship Development) และ 3) การสร้างและ
พัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการเติบโตของผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตร (AgTech Ecosystem) 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของศูนย์ฯ ในส่วนแผนงานการสร้างและพัฒนาระบบ
นิเวศที่เอ้ือต่อการเติบโตของผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตร จึงได้ริเริ่มโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
วิสาหกิจเริ่มต้นการเกษตรออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน (AgTech Battle) โดยมุ่งเน้นการการ
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร (AgTech Startup) ที่พร้อมในการเติบโตให้
สามารถเข้าใจถึงวิธีการระดมทุน เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเอง ทักษะการเจรจาธุรกิจกับนักลงทุน ทักษะ
ที่จ าเป็นส าหรับการหา Corporate Partners ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นที่จะท าให้วิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร
สามารถขยายธุรกิจออกสู่ตลาดสากลหรือได้รับการลงทุน 

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร (AgTech Startup) ให้สามารถออกสู่

ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร (AgTech Startup) ให้สามารถได้รับการ

ลงทุนจาก VC CVC หรือนักลงทุน  
 

3. กลุ่มเป้าหมาย   
วิสาหกิจเริ่มต้นด้านเกษตร (AgTech Startup) ที่พร้อมในการเติบโต 

 

4. ขอบเขตการด าเนินงาน 
4.1 ช่วงก่อนเปิดรับสมัคร 
 4.1.1 ติดต่อและประสานกับบริษัทและ/หรือองค์กรต่างๆ เพ่ือร่วมกันก าหนดหัวข้อท้าทายส าหรับ

ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร (challenge) และร่วมกันก าหนดหัวข้อการแข่งขัน 
ร่วมคัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้น อบรมและให้ค าปรึกษา อีกทั้ งเป็นกรรมการตัดสินในรอบ
สุดท้าย 

 4.1.2 ติดต่อและประสานกับนักลงทุนและ/หรือผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ทางด้านการลงทุนใน
วิสาหกิจเริ่มต้นมาเป็นกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย 

 4.1.3 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือเชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
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 4.1.4 ออกแบบ จัดท าระบบรับสมัคร ให้เข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนการบริหารจัดการ
ระบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 4.2 ช่วงรับสมัครและคัดเลือก 
  4.2.1 ผลิต content ในรูปแบบของบทความ (Article) และ/หรือสื่อ (Infographic, Viral Clip, 

Visualization) ออกมาในช่วงรับสมัครอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ชิ้น 
  4.2.2 น า content โปรโมทตามช่องทางต่างๆ เช่น หน้าเพจ NIA, เพจ Startup Thailand, เพจ

ข่าวต่างๆ และอ่ืนๆ 
  4.2.3 ด าเนินการและบริหารจัดการเพ่ือดึงดูดการรับสมัครของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเกษตรจากทั่ว

ประเทศ 
  4.2.4 รวบรวมและคัดกรองผู้สมัคร 
  4.2.5 ออกแบบ จัดท าระบบการให้คะแนนและการตัดสิน ให้โปร่งใสและเป็นกลาง 
  4.2.6 ด าเนินการตัดสินรอบคัดเลือก ทั้งนี้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตัดสิน

ตามความเหมาะสม 
 4.3 ช่วงอบรมและให้ค าปรึกษา 
  4.3.1 น าเสนอแผนการสอนการอบรมเรื่อง Fundraising ส าหรับ AgTech Startup แก่ส านักงาน

เพ่ือพิจารณาและเห็นชอบในวิทยากร โดยเน้นให้ผู้ เข้าร่วมอบรมเข้าใจถึงวิธีการระดมทุน 
เรียนรู้ เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเอง เรียนรู้ทักษะการเจรจาธุรกิจกับนักลงทุน เรียนรู้
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการหา Corporate Partners 

  4.3.2 น าเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ และผู้ให้ค าปรึกษาที่มีประสบการณ์ในวงการสตาร์ทอัพ รวมไป
ถึงมีเชี่ยวชาญในด้านการลงทุน โดยต้องมาเข้าร่วมโปรแกรมในระยะเวลา 2 สัปดาห์ และให้
เวลาในการปรึกษาแต่ละทีม ครั้งละไม่ต่ ากว่า 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งตลอด
ระยะเวลาของโครงการ 

  4.3.3 จัดให้มีทีมงานประสานงานตอนลงทะเบียน และช่วยในการสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกตลอดระยะเวลาในการท ากิจกรรม 

  4.3.4 จัดให้มีทีมงานดูแลผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม รวมไปถึงเขียนสรุปพัฒนาการของผู้เข้าร่วมอบรม 
  4.3.5 จัดให้มีช่างภาพถ่ายรูปหรือวีดีโอตลอดระยะเวลาการอบรม  
  4.3.6 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลทีมท่ีเข้าอบรม  
  4.3.7 ดูรับผิดชอบ อาหารและเครื่องดื่ม เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม  
 4.4 ด าเนินการจัดกิจกรรมแข่งขัน Battle 
  4.4.1 ด าเนินการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ  
  4.4.2 น าเสนอรูปแบบการจัดงานให้มีลักษณะน่าสนใจและดึงดูด ให้เกิดบรรยากาศการแข่งขัน

และจูงใจให้เกิดการลงทุน 
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  4.4.3 จัดเตรียมระบบการลงทะเบียนที่มีความสะดวก และสามารถดูข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าร่วม
งานย้อนหลังได้ ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นอย่างน้อยจะประกอบไปด้วยชื่อนามสกุล อาชีพ ความ
ถนัด/ทักษะที่มีชื่อบริษัท อายุ ความสนใจเบื้องต้น แผน/ไอเดียที่จะท าธุรกิจด้านการเกษตร 

  4.4.4 จัดเตรียมของที่ระลึกเพ่ือมอบให้สื่อมวลชนตามความเหมาะสม 
  4.4.5 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ลงทะเบียน และประสานงาน ประธาน บุคคลส าคัญ วิทยากร 

คณะกรรมการตัดสิน สื่อมวลชน พร้อมอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลา
ในการจัดกิจกรรม 

  4.4.6 หาพิธีกรที่มีประสบการณ์ด าเนินรายการภาคภาษาอังกฤษตลอดงาน จ านวน 1 คน 
  4.4.7 จัดท า VDO Presentation เพ่ือประกอบการเปิดงานความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยมีเนื้อหา

ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 
  4.4.8 บันทึกภาพนิ่งดิจิตอลตลอดงาน 
  4.4.9 บันทึกภาพเคลื่อนไหวและตัดต่อแสดงไฮไลต์ตลอดงานให้มีความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาท ี
  4.4.10 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาใน

การจัดงานในครั้งต่อไป 
  4.9.11 จัดท าฐานข้อมูลของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยระบุรายละเอียด ชื่อ -ที่อยู่ 

สถานประกอบการ ผู้ก่อตั้ง พร้อมรายละเอียดการติดต่อ 
 4.5 ช่วงหลังการแข่งขัน 
  4.5.1 รายงานสรุปผลการจัดงาน จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการจัดงาน สรุปภาพรวม และ

ประเด็นหลักของการจัดงาน ซึ่งมีเนื้อหาในส่วนต่างๆ พร้อมภาพประกอบ 
  4.5.2 รายงานสรุปวิเคราะห์ศักยภาพของวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมอบรม และแนวทางการขยาย

ผลเพ่ือออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน เช่น  
     - การปรับรูปแบบแผนธุรกิจที่สามารถขยายผลได้ให้เหมาะสมส าหรับน าเสนอต่อ 

นักลงทุน เช่น สไลด์ส าหรับการ Pitch แผนธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ (Pitch deck) 
    - การค านวนประเมินมูลค่าบริษัท (Valuation) 
    - สัญญาข้อตกลงและเงื่อนไขการลงทุน (Term Sheet)  

 

5. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
5.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
5.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
5.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
5.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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5.5 ไมเ่ป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

5.6 มีคุณสมบติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

5.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
5.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศ

ประกวดอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

5.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

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

5.11  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

5.12  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

5.13  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีกลาง เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

5.14  ผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์ และมีผลงานที่สัมพันธ์กับงานที่ประกาศจ้าง จนถึงวันที่เสนอราคา 
โดยมีมูลค่าของผลงานในหนึ่งโครงการไม่น้อยกว่า 1,300,000 บาท โดยให้แนบส าเนาหนังสือรับรองผลงาน 
หรือส าเนาสัญญา ส าเนาใบสั่งซื้อ/จ้าง 

 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน  
ระยะเวลา 5 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
เดือน 

1 2 3 4 5 
1. สร้างเครือข่าย และก าหนดหัวข้อ Battle      
2. การประชาสัมพันธ์โครงการและการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ       
3. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร      
4. การจัดอบรม       
5. การน าเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการ และนักลงทุน (Battle)      
6.  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน และวิเคราะห์ AgTech Startup      



P a g e  6 | 8 
 

7. งบประมาณ  
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างส าหรับการท างานของผู้รับจ้าง วงเงินไม่เกิน 1 ,300,000.-บาท (หนึ่งล้านสาม

แสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามขอบเขตการด าเนินงาน   
 

8. ราคากลาง 
8.1 ราคากลาง : 1,300,000.-บาท 
8.2 แหล่งที่มาของราคากลาง : สัญญาจ้างเลขที่ สจ-0092-61 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
 

9. ผลงานที่ต้องส่งมอบ  
ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งผลงานดังต่อไปนี้  
9.1 รายงานเบื้องต้น ( Inception Report) จ านวน 2 ชุด เพ่ือเสนอแผนงาน ก าหนดการ และ

รายละเอียดขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ตามขอบข่ายของงาน และครอบคลุมขอบเขตของโครงการ 
9.2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) จ านวน 2 ชุด พร้อมกับรายงานผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า

ร่วมโครงการและแผนการจัดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง Fundraising ส าหรับ AgTech Startup 
9.3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จ านวน 2 ชุด เพ่ือเสนอผลการด าเนินงานตามข้อ 4.5 

พร้อมไฟล์ส าเนารายงาน รูปภาพ วีดีโอ หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 ชุด ทั้งนี้ 
ผู้รับจ้างต้องน าเสนอสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 

10. ค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้าง  
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างหลังจากผู้รับจ้างส่งรายงาน ตามที่ก าหนดในสัญญาจ้าง ให้แก่คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
โดยก าหนดการค่าจ้าง จ านวน 3 งวด ดังนี้  
งวดที่ 1 ก าหนดจ่ายค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 30 ของวงเงินจัดจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงานเบื้องต้น 

(Inception Report) ภายในเดือนที่ 1 นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 2 ก าหนดจ่ายค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 50 ของวงเงินจัดจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงาน
ความก้าวหน้า (Progress Report) ภายในเดือนที่ 3 นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ก าหนดจ่ายค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 20 ของวงเงินจัดจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ภายในเดือนที่ 5 นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

 

11. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา  
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ครั้งนี้ ส านักงานจะพิจารณาตัดสินโดย

ใช้หลักเกณฑ์การประเมิณค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) และจะพิจารณาจากราคารวม 
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โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้  
 1) ราคาที่ยื่นเสนอ (Price)    ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 20  
 2) ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนๆ  ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 80  
 

 ทั้งนี้ ส านักงานก าหนดหัวข้อการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค ดังนี้ 
 

ที่ หัวข้อให้คะแนน คะแนนเต็ม 

1. 
 
 

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ประกอบด้วย แนวทางการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

• ความสอดคล้องและครบถ้วนกบัขอบเขตงานการด าเนินงาน  

• รูปแบบและความเข้าใจ / แนวคิดในการด าเนินโครงการ 

• การออกแบบหลักสูตรการอบรมและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 

• ความเหมาะสมของวิทยากรในการอบรม ผู้เชี่ยวชาญ และ 
ผู้ให้ค าปรึกษา 

45 

2. 
 
 

ข้อเสนอด้านแผนในการท างาน 

• แนวทางการประสานงานการจดังาน  

• รายงานสรุปผลการด าเนินงาน และการวิเคราะห์ 

• การจัดระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม สอดคล้องกับงานที่จะรับจ้าง 

35 

3. ประสบการณ์ผลงานของนิติบุคคล และความพร้อมของทีมบุคลากร 10 

4. ข้อได้เปรียบ / จุดเด่น ทีส่่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค ์ 10 
คะแนนรวม 100  

 

12. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน  
ข้อมูล เอกสาร และรายงาน ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่ผู้รับจ้างได้จากการปฏิบัติงานนี้ ตามสัญญาจะ

ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยผู้รับจ้างจะไม่ส่งมอบและไม่เผยแพร่
ข้อมูล เอกสาร และรายงาน ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือน าไปใช้ประโยชน์
โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก สนช.  
 

13. จรรยาบรรณของผู้รับจ้าง 
13.1 ห้ามเผยข้อมูลทางเทคนิคและการค้าของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างเข้าไปท าการส ารวจ

ข้อมูล (Non-Disclosure Agreement) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มเข้าไปให้บริการ หรือ เซ็น
สัญญา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล 

13.2 กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็นแก่สาธารณชน ผู้รับจ้างจะต้องให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นตาม
หลักวิชาการที่ไม่อ้างอิงหรือระบุถึงบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างเข้าไปท าการส ารวจข้อมูล (เว้นแต่ได้รับ
การยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล) ตามท่ีตนทราบอย่างถ่องแท้แก่สาธารณชนด้วยความสัตว์จริง  

 



P a g e  8 | 8 
 

 

14. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
นางสาวมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม  
โทร 02-017 5555 ต่อ 543  

 โทรสาร 02-017 5566 
 อีเมล์ montha@nia.or.th  


