
         

 
เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference) 

การจ้างเหมาโครงการจัดท าหนังสือ The Founder 
_____________________ 

1.หลักการและเหตุผล 
ส ำนักนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กรมหำชน) หรือ สนช. เป็นหน่วยงำนที่ก่อตั้งมำพร้อมพันธกิจในกำร

พัฒนำนวัตกรรมภำครัฐ ภำคกำรผลิต และภำคสังคมโดยรวมอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน ภำยใต้วิสัยทัศน์ 
“องค์กรหลักในกำรเสริมสร้ำงระบบนวัตกรรมแห่งชำติ  เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำที่ยั่งยืน” ขับเคลื่อนผ่ำนยุทธศำสตร์ 
(2560-2563) ประกอบด้วย S.1 ยกระดับนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ (Area-based Innovation) S.2 ส่งเสริมนวัตกรรม
ตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ (Value-chain Innovation) S.3 พัฒนำควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม ( Innovation 
Capability) S.4 เร่งสร้ำงเครือข่ำยนวัตกรรม (Innovation Network) S.5 ส่งเสริมและกระตุ้นตลำดนวัตกรรม 
(Market Innovation) ตลอดจน S.6 ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูลและองค์ควำมรู้ (Informatics Innovation)  

 กำรขับเคลื่อนพันธกิจและควำมเปลี่ยนแปลงเชิงวิสัยทัศน์ของ สนช. มีโจทย์ใหญ่ที่ส ำคัญสองประกำร 
คือ ประกำรแรก กำรเสริมสร้ำงระบบนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนผ่ำนยุทธศำสตร์ทั้ง 6 ด้ำน และประกำรที่สอง ระบบ
นวัตกรรมที่เสริมสร้ำงนั้นต้องน ำไปสู่กำรเพ่ิมคุณค่ำที่ยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมภำคส่วนที่ส ำคัญผ่ำนกำรสร้ำงควำม
แข็งแรงของเครือข่ำยนวัตกรรมอย่ำงเป็นระบบและก่อให้เกิดกำรยกระดับศักยภำพท ำงำนนวัตกรรมของ
เครือข่ำยและสมำชิก โดยอำศัยกำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ระหว่ำงภำคส่วนต่ำงๆ 

จำกควำมส ำคัญดังกล่ำวข้ำงต้น โครงกำรจัดท ำหนังสือ The Founder ซึ่งเนื้อหำในหนังสือเป็นกำร
ผสมผสำนระหว่ำง Art & Science  เพ่ือน ำเสนอมุมมองของบุคคล ผู้ก่อตั้งธุรกิจนวัตกรรมในประเทศไทยโดย 
กำรสื่อสำรด้วยภำพที่สะท้อนถึงควำมคิด อำรมณ์ และควำมรู้สึกกับเรื่องรำวและองค์ควำมรู้ส ำคัญที่ท ำให้องค์กร
ประสบควำมส ำเร็จ อันจะเป็นกำรสร้ำงแรงบันดำลใจกับคนไทยให้เกิดควำมตื่นตัวในกำรสร้ำงธุรกิจนวัตกรรม 
เพ่ือให้นวัตกรรมเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศนวัตกรรม ( Innovation Thailand) 
และก้ำวสู่ประเทศไทย 4.0 ตำมนโยบำยรัฐบำลได้ต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือสร้ำงต้นแบบบุคคลผู้ก่อตั้งธุรกิจนวัตกรรมในประเทศไทยที่ประสบควำมส ำเร็จ  
2.2 เพ่ือสร้ำงคุณค่ำที่ยั่งยืนในระบบนวัตกรรมแห่งชำติด้วยกำรส่งต่อองค์ควำมรู้ และมุมมองด้ำนธุรกิจ

นวัตกรรมของประเทศไทย 
2.3 เพ่ือส่งเสริมกำรสื่อสำรเชิงกลยุทธ์ขององค์กรในระดับนำนำชำติ 

 
3. ขอบเขตการจ้าง 

3.1 ศึกษำรวบรวมรำยชื่อผู้ก่อตั้งธุรกิจนวัตกรรมในประเทศไทย โดยระบุหัวข้อประเภทธุรกิจ รำยชื่อ และ
จัดให้เป็นหมวดหมู่  

3.2 ก ำหนดแนวทำงในกำรสัมภำษณ์ และด ำเนินกำรสัมภำษณ์  



3.3 น ำเสนอเนื้อหำในรูปแบบกำรเขียน ประกอบด้วย ควำมน ำ เนื้อควำมข้อมูล และกำรถ่ำยภำพประกอบ  

3.4 ท ำต้นฉบับ ประกอบด้วย จัดหน้ำ ตกแต่งข้อควำมและรูปภำพให้เหมำะสม มีควำมสม่ ำเสมอกันทั้งเล่ม 

ตรวจสอบกำรอ้ำงอิง ออกแบบปกให้มีควำมสวยงำม  

3.5 ผลิตเล่มต้นฉบับและจัดพิมพ์รูปเล่ม ประกอบด้วย กำรพิสูจน์อักษร สี พิมพ์ และเข้ำเล่ม 

4. ขอบเขตการด าเนินงาน   
4.1 ด้ำนเนื้อหำ ศึกษำรวบรวมข้อมูลรำยชื่อบุคคลผู้ก่อตั้งธุรกิจนวัตกรรมในประเทศไทยในหลำกหลำย

ประเภทธุรกิจ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 25 คน ซึ่งจะมีมุมมองถึงนวัตกรรมในรูปแบบของตนเอง จะมีรูปแบบของ
ค ำถำมดังต่อไปนี้   

• Inspiration แรงบันดำลที่ขับเคลื่อนให้เริ่มต้นและสำนต่อ 
• Inner  อัตลักษณ์พิเศษส่วนบุคคลที่เอ้ือต่อกำรคิดค้นนวัตกรรม 
• In-depth  เทคนิคกำรหยั่งรู้เชิงลึกในเรื่องนั้นๆ 
• In solution  ควำมท้ำทำยที่เผชิญและกุญแจสู่ทำงออก 
• In the future  ภำพที่มองเห็นในอนำคตทั้งระยะสั้นและระยะยำว 
• และค ำถำมอ่ืนๆ  ที่เหมำะกับผู้ประกอบกำรแต่ละคน 

 4.2 รูปแบบของเนื้อหำ แม้จะเป็นหนังสือสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรม แต่หนังสือเล่มนี้จะเน้น
จุดเด่นกำรด ำเนินธุรกิจด้วยแรงบันดำลใจ อันเป็นกลไกส ำคัญแห่งกำรขับเคลื่อนพลังงำนและกำรพัฒนำองค์กร 
สินค้ำ และบริกำรไปสู่จุดที่ดียิ่งขึ้น โดยจะให้ควำมส ำคัญกับตัวเลขน้อยลง แต่จะให้ผู้อ่ำนได้เข้ำถึงศำสตร์และ
ศิลป์ของกำรบริหำรธุรกิจแห่งโลกปัจจุบัน และทุกคนสำมำรถเริ่มต้นกำรสร้ำงนวัตกรรรมที่เป็นของตัวเองได้ 
 4.3 บรรณำธิกำรหนังสือ หมำยถึง กำรแก้ไขกำรใช้ภำษำและตกแต่งข้อควำมรูปภำพให้เหมำะสม มีควำม
สม่ ำเสมอกันทั้งเล่ม ตรวจสอบกำรอ้ำงอิง จัดหน้ำออกแบบปกให้มีควำมสวยงำมเหมำะสมกับเนื้อหำ ผู้อ่ำน
เป้ำหมำย และกำรท ำต้นฉบับให้พร้อม 
 4.4 ผลิต ส่งต้นฉบับ กำรพิสูจน์ตัวอักษร สี พิมพ์ และเย็บ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 เล่ม 
 4.4 กำรพิมพ์ ใช้ตัวพิมพ์ (Fonts) ตัวอักษรสีด ำ (หรือสีอ่ืนตำมควำมเหมำะสม) ขนำดตัวอักษร คมชัด 
สะดวกแก่กำรอ่ำน และมีรูปลักษณ์กำรจัดวำงตัวอักษรแบบ MINIMALISM BLACK & BOLD มีกำรจัดวำง
เรื่องรำวของแต่ละผู้ประกอบกำรที่ให้ควำมส ำคัญกับควำมหมำยของภำพ และเปิดพ้ืนที่ให้ผู้ อ่ำนได้มีสเปซน ำ
สำยตำมำกขึ้น มีอำร์ตเวิร์คแบบ BOLDED TYPO เป็นตัวน ำหลักของกำรน ำเข้ำสู่เนื้อหำในแต่ละผู้ประกอบกำร 
เพ่ือดึงดูดให้ผู้อ่ำนไปสู่เรื่องรำวในบทควำมและภำพถ่ำย กระดำษท่ีใช้พิมพ์ ให้ใช้กระดำษขำวไม่มีบรรทัดใช้พิมพ์
สองหน้ำ กระดำษปกท่ีใช้พิมพ์เป็นปกแข็งใช้พิมพ์เพียงหน้ำเดียว 

4.5 ด ำเนินกำรผลิตจัดส่งหนังสือที่จัดพิมพ์แล้วเสร็จ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 700 เล่ม พร้อมน ำส่งไฟล์ PDF 
หรือไฟล์ต้นฉบับทั้งหมดของหนังสือ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลจำกคอมพิวเตอร์ (External Hard disk) 
ซ่ึงบรรจุข้อมูลสมบูรณ์ จ ำนวน 1 ชุด 
 
5. ระยะเวลาด าเนินงาน  

ระยะเวลำ 4 เดือน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง 



6. งบประมาณ 
ภำยในวงเงินโดยประมำณ 1,600,000 บำท (หนึ่งล้ำนหกแสนบำทถ้วน)  

7. ราคากลาง และแหล่งที่มา 
7.1 รำคำกลำง 1,585,000 บำท 
7.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง  

1. บริษัท บ็อกซ์ช็อต จ ำกัด 
2. บริษัท ดรีมเมอร์ สตูดิโอ จ ำกัด 
3. บริษัท ดิด อิท ดัน จ ำกัด 

 
8. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 

8.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
8.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
8.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
8.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว 

เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 

8.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำน
ของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

8.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

8.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
8.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกำศ

ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

8.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

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

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

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



8.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

8.14 มีควำมน่ำเชื่อถือและมีประสบกำรณ์ หรือมีผลงำนที่สัมพันธ์กับหัวข้อท่ีก ำหนด โดยแนบส ำเนำหนังสือ
รับรองผลงำนหรือส ำเนำสัญญำมำและเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนเอกชนที่
สนช. เชื่อถือ 

 
9.  การส่งมอบงาน 

9.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งแผนกำรด ำเนินงำน ภำยใน 15 วันนับถัดจำกวันทีล่งนำมในสัญญำจ้ำง 
9.2 ผลกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลและรำยชื่อผู้ก่อตั้งและ/หรือเจ้ำของธุรกิจนวัตกรรมในประเทศไทย  

ไม่น้อยกว่ำ 25 คน โดยจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่  
9.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งมอบหนังสือ The Founder ฉบับสมบูรณ์ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 700 เล่ม พร้อม

น ำส่งไฟล์ PDF หรือไฟล์ต้นฉบับทั้งหมดของหนังสือ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลจำกคอมพิวเตอร์ 
(External Hard disk) ซึง่บรรจุข้อมูลสมบูรณ์ จ ำนวน 1 ชุด 
 
10. การจ่ายค่าจ้าง 

กำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงจะแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงร้อยละ 40 ของเงินค่ำจ้ำงทั้งหมด ซึ่งจะจ่ำยให้หลังจำกผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบ

แผนกำรด ำเนินงำน ภำยใน 15 วันนับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง และคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรำยงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 2 ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงร้อยละ 30 ของเงินค่ำจ้ำงทั้งหมด ซึ่งจะจ่ำยให้หลังจำกผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบ 
ผลกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลและรำยชื่อผู้ก่อตั้งและ/หรือเจ้ำของธุรกิจนวัตกรรมในประเทศไทย 
ไม่น้อยกว่ำ 25 คน โดยจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ ภำยในระยะเวลำ 2 เดือน นับถัดจำกวันทีล่งนำม
ในสัญญำจ้ำง และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรำยงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงร้อยละ 30 ของเงินค่ำจ้ำงทั้งหมด ซึ่งจะจ่ำยให้หลังจำกผู้รับจ้ำงได้
ส่งมอบหนังสือ The Founder ฉบับสมบูรณ์ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 700 เล่ม ภำยในระยะเวลำ 4 
เดือน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรำยงำน
ดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

11. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกทางเทคนิค 
ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส ำนักงำนจะพิจำรณำตัดสิน โดยใช้

หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) และจะพิจำรณำจำกรำคำ
รวม โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยหลักและน้ ำหนักท่ีก ำหนด ดังนี้ 

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

 
 



12. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และผลงาน  
ข้อมูล เอกสำร และผลงำน ที่ผู้ประเมินได้ปฏิบัติงำนให้กับ สนช. ตำมสัญญำจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และ

ลิขสิทธิ์ของ สนช. โดยผู้ประเมินจะต้องไม่ส่งมอบและไม่เผยแพร่ข้อมูล เอกสำร และผลงำนที่ได้จำกกำร
ปฏิบัติงำนนี้ให้แก่ผู้ใดหรือน ำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำก สนช. 

 
13. ค่าปรับ 

หำกผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถท ำงำนให้แล้วเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนดตำมข้อ 5. ผู้รับจ้ำงจะต้องช ำระค่ำปรับให้แก่
ส ำนักงำนฯ โดยก ำหนดค่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.10 ของมูลค่ำเงินจัดจ้ำงตำมข้อ 10 นับถัดจำกวันที่
ก ำหนดแล้วเสร็จตำมที่ก ำหนดหรือวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้ขยำยให้จนถึงวันที่ท ำงำนแล้วเสร็จจริง  
 
14. จรรยาบรรณของผู้รับจ้าง 

14.1 ห้ำมเปิดเผยข้อมูลของบุคคลหรือบริษัทที่เข้ำไปสัมภำษณ์ (Non-Disclosure Agreement) ภำยใน
ระยะเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่เริ่มเข้ำไปสัมภำษณ์ เว้นแต่จะได้รับกำรยินยอมจำกผู้เป็นเจ้ำของข้อมูล 

14.2 กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็นแก่สำธำรณชน ผู้รับข้ำงจะต้องให้ข้อมูล และแสดงควำมคิดเห็นตำมหลัก
วิชำกำรที่ไม่อ้ำงอิง หรือระบุถึงบุคคลหรือบริษัทที่ให้ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ (เว้นแต่จะได้รับกำรยินยอมจำกผู้
เป็นเจ้ำของข้อมูล) ตำมท่ีตนทรำบอย่ำงถ่องแท้แก่สำธำรณชนด้วยควำมสัตย์จริง 
 
15. ผู้ประสานงานฝ่าย สนช. 
 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
 นำยกฤษกร รอดช้ำงเผื่อน  ต ำแหน่ง: ผู้จัดกำรส่งเสริมนวัตกรรม 
 โทรศัพท์: 02-017 5555 ต่อ 605 
 โทรสำร: 02-017 5566 
 

----------------------------------------- 
 


