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เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) 
การจ้างเหมาด าเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง 

ในช่วงเร่งสร้างระยะเริ่มต้น 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สนช.) ได้รับมอบหมำยเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ในกำรพัฒนำวิสำหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้เป็นนักรบทำงเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Warrior: NEW) 
โดยกำรเชื่อมโยงควำมร่วมมือทุกภำคส่วนในระบบนิเวศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงพัฒนำธุรกิจวิสำหกิจ
เริ่มต้นที่ส ำคัญในภูมิภำค ทั้ งนี้  คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจเริ่มต้นแห่ งชำติ  (National Startup 
Committee) ได้พัฒนำแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 – 2564) โดยเร่ง
ด ำเนินกำรให้มีกำรจัดตั้งโปรแกรมเพ่ือบ่มเพำะและเร่งสร้ำงวิสำหกิจเริ่มต้น เพ่ือสร้ำงให้เกิดมำตรฐำนในกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และสร้ำงมำตรฐำนในกำรคัดเลือกวิสำหกิจเริ่มต้นในระยะแรก Pre-seed เพ่ือช่วยผลักดัน
กำรสร้ำงธุรกิจนวัตกรรมที่มีควำมเข้มแข็งและสำมำรถเติบโตอย่ำงรวดเร็วผ่ำนกำรพัฒนำควำมเป็น
ผู้ประกอบกำร ภำยใต้ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentor) ตลอดจนส่งเสริมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่มุ่งเน้นกำรยกระดับ
และพัฒนำคุณภำพบุคคลำกรในธุรกิจด้ำนเทคโนโลยีเป็นส ำคัญ 

จำกควำมส ำคัญดังกล่ำวข้ำงต้น สนช. จึงให้ควำมส ำคัญและมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบนิเวศนวัตกรรม
วิสำหกิจเริ่มต้นรำยสำขำเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ง Strong Sectoral Innovation System (SIS) ให้กับประเทศ 
โดยได้ริเริ่มและด ำเนินงำน “โครงกำรพัฒนำ Startup รำยสำขำ (Deep Tech Startup)” ที่มีกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือสร้ำงวิสำหกิจเริ่มต้นให้เติบโตในกลุ่มเศรษฐกิจเป้ำหมำยของประเทศ โดยได้สร้ำง
แพลตฟอร์มพัฒนำกำรเติบโตและลงทุนของวิสำหกิจเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง (DeepTech Startup 
Development Platform) ผ่ำนกิจกรรมกำรพัฒนำและบ่มเพำะควำมเป็นผู้ประกอบกำร ภำยใต้ระบบพ่ีเลี้ยง 
กับทุกภำคส่วนในระบบนิเวศที่เหมำะสมอย่ำงเป็นระบบโดยมีกรอบกำรด ำเนินงำนแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 
1) กิจกรรมกำรบ่ ม เพำะ ( Incubation) 2) กิจกรรมเร่ งสร้ำงระยะเริ่ มต้น  (Pre-Acceleration) และ 
3) กิจกรรมเร่งสร้ำง (Acceleration) 
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ทั้งนี้กำรพัฒนำวิสำหกิจเริ่มต้นรำยสำขำที่นับว่ำมีควำมส ำคัญยิ่งของประเทศคือ สำขำกำรเกษตร 
เนื่องจำกภำคเกษตรนับว่ำมีควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่ำงมำก มีควำมเกี่ยวเนื่องกับ
ประชำกรมำกกว่ำร้อยละ 30 ของประชำกรของประเทศ แต่ภำคเกษตรกลับมีสัดส่วนในมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวล
รวมภำยในประเทศเพียงร้อยละ 10 มีอัตรำกำรเติบโตช้ำ ดังนั้นกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ที่เอ้ือต่อกำรเพ่ิมผลิตภำพ และมูลค่ำเพ่ิมของผลผลิตโดยตรง จึงมีควำมจ ำเป็นและควำมส ำคัญยิ่ง โดยแนวทำง
ส ำคัญในกำรสร้ำงกำรแก้ไขปัญหำใหม่ๆ โดยมีรูปแบบกำรท ำงำนวิสำหกิจเริ่มต้นด้ำนกำรเกษตร สร้ำงสรรค์
แนวทำงใหม่ๆ มำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรและสำมำรถช่วยให้เกษตรไทยมีนวัตกรรมที่จะเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิต ลดต้นทุน และเพ่ิมรำยได้อย่ำงยั่งยืน อีกท้ังสอดคล้องกับนโยบำย เกษตร 4.0 และ BCG 
model ของรัฐบำล  

ด้วยเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น กอรปกับในปัจจุบันจ ำนวนวิสำหกิจเริ่มต้นด้ำนกำรเกษตรยังมีจ ำนวนน้อย
และยังขำดแนวทำงกำรสร้ำงรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ในลักษณะกำรเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด ที่จะก่อให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงรวดเร็ว (change maker) เพ่ือให้สอดคล้องตำมนโยบำยของรัฐบำลและเป็นกำรเพ่ิม
จ ำนวนวิสำหกิจเริ่มต้นด้ำนกำรเกษตร ดังนั้น สนช. โดยศูนย์สร้ำงสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมกำรเกษตร ในฐำนะ 
ที่เป็นแพลต์ฟอร์มกลำงในกำรเร่งสร้ำงระบบนิเวศนวัตกรรมกำรเกษตร จึงได้ริเริ่มกำรด ำเนิน “โครงกำรพัฒนำ
วิสำหกิจเริ่มต้นด้ำนกำรเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในช่วงเร่งสร้ำงระยะเริ่มต้น” ที่มีกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง เช่น Artificial Intelligent & Data, IoT & Sensors, Drone & Robots เป็นต้น เพ่ือเร่งสร้ำงและ
ยกระดับควำมสำมำรถของวิสำหกิจเริ่มต้นด้ำนกำรเกษตร ผ่ำนกิจกรรมกำรพัฒนำและบ่มเพำะธุรกิจ เพ่ือ
รองรับกับควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีในกำรแก้ปัญหำด้ำนกำรเกษตรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ที่ต้องน ำ
เทคโนโลยีขั้นสูง มำสร้ำงเป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนกำร หรือรูปแบบธุรกิจ โดยควำมร่วมมือและสนับสนุนของ
บริษัทขนำดใหญ่ หรือหน่วยงำนที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงธุรกิจนวัตกรรมกำรเกษตร ผ่ำนประสบกำรณ์
และมุมมองกำรหำปัญหำที่แท้จริง เพ่ือใช้รูปแบบด ำเนินงำนของวิสำหกิจเริ่มต้นด้ำนกำรเกษตร มำใช้แก้ไข
ปัญหำในแนวทำงใหม่ๆ ให้เกิดขับเคลื่อนให้เกิดกำรพลิกโฉมของภำคกำรเกษตรของประเทศไทย 
 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1  เพ่ือออกแบบโปรแกรมบ่มเพำะ ส ำหรับสร้ำงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถของวิสำหกิจเริ่มต้นด้ำน
กำรเกษตร (AgTech startup) โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในช่วงเร่งสร้ำงระยะเริ่มต้น 

 2.2  เพ่ือพัฒนำศักยภำพและสินค้ำหรือบริกำรของวิสำหกิจเริ่มต้น ให้กลำยเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
เพ่ือน ำออกสู่ตลำดและสำมำรถขยำยผลธุรกิจในประเทศไทย  

 2.3  เพ่ือพัฒนำเครือข่ำยประชำคม (community) หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน ในกำรสนับสนุน
และผลักดันให้เกิดวิสำหกิจเริ่มต้นด้ำนกำรเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 

 วิสำหกิจเริ่มต้นด้ำนกำรเกษตร ผู้ประกอบกำรนวัตกรรมกำรเกษตรในระยะเริ่มต้น ที่มีผลิตภัณฑ์
ต้นแบบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง 
 

4. ขอบเขตการด าเนินงาน 
 กิจกรรมกำรพัฒนำ บ่มเพำะ และเร่งสร้ำงวิสำหกิจเริ่มต้นด้ำนกำรเกษตร จะต้องมุ่งเน้นกำรด ำเนินกำร
จัดกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้แก่ผู้ประกอบกำร ให้สำมำรถพัฒนำต้นแบบด้ำน เทคโนโลยีขั้นสูง และ
ปรับปรุงรูปแบบธุรกิจวิสำหกิจเริ่มต้น ซึ่งจะต้องมีกำรด ำเนินกิจกรรมที่ส ำคัญอันประกอบด้วย ดังนี้ 
 4.1  วำงแผนและพัฒนำหลักสูตร โดยครอบคลุมทำงด้ำนเทคโนโลยี กำรพัฒนำธุรกิจ และกำรพัฒนำ
ต้นแบบ ในรูปแบบกำรอบรมบ่มเพำะ สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร รวมถึงกำรใช้ค ำปรึกษำ (Mentorship)  

4.1.1 น ำเสนอหลักสูตรและกำรฝึกอบรมโครงกำรบ่มเพำะ (Incubator Program) ที่ มี
ควำมจ ำเพำะส ำหรับวิสำหกิจเริ่มต้นด้ำนกำรเกษตร (AgTech Startup) รูปแบบกิจกรรม
ทั้งแบบกลุ่ม (Group Activity) และแบบเดี่ยว (Personal Activity) ในอัตรำส่วนที่
เหมำะสม ประกอบด้วย 
1) กิจกรรมกำรเรียนรู้  (Learning Activity) ให้ ค ำปรึกษำ (Coaching & Mentoring 

Activity) และฝึกปฏิบัติ (Practicing Activity) เพ่ือให้วิสำหกิจเริ่มต้นที่เข้ำร่วมโครงกำร
มีควำมรู้พื้นฐำน เข้ำใจหลักคิดและหลักปฏิบัติที่ส ำคัญด้ำนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
กับธุรกิจด้ำนกำรเกษตรของตนเองได้  อำทิ  Artificial Intelligent & Data, IoT & 
Sensors, และ Drone & Robots โดยมเีนื้อหำครอบคลุม ดังนี้   

- แนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตรระดับโลก 
- แนวคิดกำรเป็นวิสำหกิจเริ่มต้นด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตรระดับโลก 
- เข้ำใจภำพรวม ปัญหำและโอกำสของอุตสำหกรรมกำรเกษตร 
- กระบวนกำรน ำข้อมูลด้ำนกำรเกษตรมำวิเครำะห์ให้เกิดประโยชน์ และรองรับกำร

ประยุกต์ใช้เพ่ิมคุณค่ำกับระบบห่วงโซ่อุปทำน 
- กำรเรียนรู้กำรสร้ำงธุรกิจแบบวิสำหกิจเริ่มต้น (Design Thinking + Lean startup + 

Agile)  
- กระบวนกำรออกแบบเชิงอุตสำหกรรมและวิศวกรรม (Industrial and engineering 

design 
- เทคนิคกำรน ำเสนอต่อนักลงทุน และกำรขำยสินค้ำหรือบริกำรให้กับลูกค้ำ 
- IP management & Legal 
- หัวข้ออ่ืนๆ ตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด 

2) กิจกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำย (Networking Activity) และสร้ำงควำมร่วมมือ (Co-
Creation) เพ่ือสร้ำงร่วมมือกับบริษัทขนำดใหญ่หรือนักลงทุนหรือหน่วยงำนร่วม
ด ำเนินงำนหรือกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย (Potential Customer) เข้ำร่วมสนับสนุนกำร



Page | 4  

กำรพัฒนำกำรแก้ไขปัญหำ และ/หรือกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ ในลักษณะ Minimum 
Viable Product, MVP ร่วมกับวิสำหกิจเริ่มต้น และ กำรทดสอบน ำร่อง โดยให้มี
กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง  

3) กิจกรรมน ำเสนอผลงำน (Demo Day) จัดให้มีกำรแสดงผลงำนต่อกลุ่มที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย และเชิญนักลงทุน กลุ่มนักธุรกิจ หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำค
กำรศึกษำ ผู้เชี่ยวชำญ (Expert) ตลอดจนสื่อมวลชน และผู้มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ
ของผู้อื่น (Influencer) ในวงกำร AgTech Startup เข้ำร่วมงำน 

4) กิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

4.1.2 น ำเสนอแผนกำรพัฒนำศักยภำพ (Development Plan) เป้ำหมำย (Milestone) และ
วิธีกำรติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมำะสมส ำหรับแต่ละวิสำหกิจเริ่มต้นที่เข้ ำร่วม
โครงกำร โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลกำรวิเครำะห์จุดเด่นจุดด้อยของแต่ละวิสำหกิจเริ่มต้นที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร  

4.1.3 จัดหำหรือประสำนงำนวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญ (Expert), ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ที่จะเข้ำร่วมเป็นวิทยำกร , ที่ปรึกษำ (Mentor) ด้ำนเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech), 
ที่ปรึกษำด้ำนบริหำรธุรกิจ เช่น กฏหมำย กำรเงิน กำรระดมทุน พร้อมทั้งประวัติโดยย่อ 
ที่แสดงถึงควำมเชี่ยวชำญ เพ่ือให้ค ำแนะน ำแก่วิสำหกิจเริ่มต้นที่เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถ
ด ำเนินจัดท ำแผนธุรกิจได้จริง 

4.1.4 จัดกิจกรรมตำมท่ีได้ออกแบบในข้อ 4.1.1 โดยผู้รับจ้ำงจะเป็นผู้ติดต่อประสำนงำน บริหำร
จัดกำร อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง และที่พัก รวมถึงค่ำตอบแทนวิทยำกรที่มี
ประสบกำรณ์ในหัวข้อที่สอดคล้องและเหมำะสมกับกำรฝึกอบรม  

 4.2  จัดหำแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เหมำะสมในกำรจัดกิจกรรมข้อ 4.1.1 ให้กับผู้เข้ำร่วมอบรมและ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีเข้ำร่วมไม่ต่ ำกว่ำ 30 คน 

 4.3  ประชำสัมพันธ์โครงกำร สรรหำ และคัดเลือกวิสำหกิจเริ่มต้นอย่ำงน้อย 10 รำย 

4.3.1 ออกแบบจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับโครงกำรให้เป็นที่น่ำจดจ ำ เช่น 
จัดท ำ Roll up และ Backdrop โปรเตอร์ประชำสัมพันธ์ โปรชัวร์ คลิปวิดีโอ 

4.3.2 ประชำสัมพันธ์ข่ำว/ภำพข่ำว เปิดตัวโครงกำรและระหว่ำงด ำเนินโครงกำรบ่มเพำะ
วิสำหกิจเริ่มต้นด้ำนกำรเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ทำงสื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อ
ออนไลน์ไม่น้อยกว่ำ 10 ครั้ง 

4.3.3 ประชำสัมพันธ์เนื้อหำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร เช่น เว็ปไชต์ สื่อสังคมออนไลน์ 
หนังสือพิมพ์ วำรสำร ตลอดจนกำรเชิญสื่อและผู้มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ (Influencer) 
ให้ช่วยเขียนบทควำม และ/หรือ ประชำสัมพันธ์โครงกำรโดยใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร
และเครือข่ำยของผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภำพสู งสุด ไม่น้อย
กว่ำ 10 ครั้ง โดยผู้รับจ้ำงเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
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4.3.4 จัดท ำรำยงำนสรุปช่องทำงและเนื้อหำกำรประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ 
 4.4  จัดบ่มเพำะเชิงปฏิบัติกำร เพ่ือพัฒนำวิสำหกิจเริ่มต้นด้ำนกำรเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ด้วยกำร
พัฒนำกำรแก้ไขปัญหำ และ/หรือกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ ในลักษณะ Minimum Viable Product, MVP รวมถึงให้
ค ำปรึกษำตลอดโครงกำร 

 4.5  จัดกิจกรรมน ำเสนอผลงำน (Demo Day) ระหว่ำงนักลงทุน บริษัทเอกชน สนำคม และภำครัฐ 
เพ่ือน ำเสนอผลงำนและต่อยอดสู่ระยะต่อไป 

4.5.1 จัดกิจกรรมแบบอนนไลน์และเชิญชวนนักลงทุน สื่อมวลชน หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน 
และภำคกำรศึกษำ ตลอดจนผู้เชี่ยวชำญ เข้ำร่วมกิจกรรมแสดงผลงำน (Demo Day) และ
กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ำย 

 4.6  จัดท ำ VDO Presentation เพ่ือสรุปและประมวลผลภำพรวมโครงกำรเป็น ภำษำไทย และมี 
subtitle เป็นภำษำอังกฤษ เพื่อสื่อให้เห็นถึงคุณค่ำ และผลกระทบของโครงกำร โดยมีเนื้อหำครอบคลุมประเด็น
ต่ำงๆ ต่อไปนี้ ที่มำและควำมส ำคัญ จุดประสงค์ แนะน ำวิสำหกิจเริ่มต้น ผลกำรด ำเนินงำน เป็นต้น หรือตำมที่  
ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด  

 4.7  ด้ำนกำรวำงแผนและกำรบริหำรโครงกำร  

4.7.1 จัดหำบุคลำกรที่มีคุณสมบัติเหมำะสมส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร รวมทั้งเป็น 
ผู้ติดต่อประสำนงำนกับผู้ว่ำจ้ำงอย่ำงชัดเจน 

4.7.2 ก ำกับดูแลกำรจัดกิจกรรมให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยตลอดระยะเวลำด ำเนินโครงกำร
โดยเตรียมควำมพร้อมสถำนที่ จัดหำอุปกำรณ์/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็น ติดต่อ 
ประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

4.7.3 สรุปรำยงำนตลอดระยะเวลำด ำเนินโครงกำร เช่น ควำมก้ำวหน้ำและพัฒนำกำรของ
วิสำหกิจเริ่มต้นที่เข้ำร่วมโครงกำร ผลกำรจัดกิจกรรม ผลกำรประชำสัมพันธ์กำรสร้ำงกำร
รบัรู้ควำมเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่ำงๆ ในโครงกำร   

4.7.4 จัดให้มีกำรท ำเสื้อยืด ส ำหรับใช้ในโครงกำร จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 100 ตัว  
4.7.5 จัดเตรียมแฟ้มใบประกำศนียบัตร และใบประกำศให้กับผู้เข้ำอบรมบ่มเพำะ ตำมจ ำนวน

ของผู้เข้ำร่วมอบรมบ่มเพำะ 
 4.8  รูปแบบและระยะเวลำของกำรด ำเนินงำน สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม  
 

5. คุณสมบตัิของผู้เสนอราคา 
5.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
5.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
5.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
5.4 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้

ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ปร ะกอบกำรตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
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5.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

5.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

5.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
5.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำน

นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้ กระท ำกำร 
อันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

5.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

5.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลำง 

5.11  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลำงตำมที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ก ำหนด 

5.12  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ ตำมท่ีคณะกรรมกำร ปปช. ก ำหนด 

5.13  ผู้เสนอรำคำซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ก ำหนด 

5.14 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่ประกำศจ้ ำง
ดังกล่ำว โดยมีมูลค่ำของผลงำนไม่น้อยกว่ำ 2,500,000.-บำท (สองล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็น
คู่สัญญำเดียวและท ำสัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้อง  
ส่งเอกสำรหนังสือรับรองผลงำนหรือส ำเนำสัญญำหรือส ำเนำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง มำประกอบกำรพิจำรณำ 

 

6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
มีระยะเวลำด ำเนินงำนทั้งสิ้น 150 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ 

รายละเอียด 
วัน 

30 60 90 120 150 
1. จัดท ำกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนและแผนกำรด ำเนินโครงกำร       
2. ประชำสัมพันธ์โครงกำรและกำรรับสมัครผู้เข้ำร่วมโครงกำร      
3. รับลงทะเบียนเข้ำร่วมโครงกำร      
4. คัดกรองผู้สมัครตำมคุณสมบัติที่ก ำหนด      
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รายละเอียด 
วัน 

30 60 90 120 150 
5. งำนเปิดตัวโครงกำร      
6. กิจกรรมบ่มเพำะวิสำหกิจเริ่มต้น       
7. จัดกิจกรรมน ำเสนอผลงำน (Demo Day)      
 

7. งบประมาณ 

ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บำท (ห้ำล้ำนบำทถ้วน) รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม และภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย  
ซึ่งครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 

8. ราคากลางและแหล่งท่ีมา 

8.1 รำคำกลำง คือ 4,981,000.-บำท (สี่ล้ำนเก้ำแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน) 
8.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง  

- บริษัท นิวเมอร์ลิน จ ำกัด 
- บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกัด 
- บริษัท เอมสไปร์ จ ำกัด  

 

9. ผลงานทีจ่ะต้องส่งมอบ 
 9.1  รำยงำนขั้นต้นครั้งที่ 1 (Inception Report) จัดส่งผลงำนรูปเล่มจ ำนวน 5 ชุด พร้อมไฟล์ส ำเนำ
รำยงำนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใน flash drive (แฟลชไดร์ฟ) 2 อัน ประกอบด้วย 

1) แผนกำรฝึกอบรมและกิจกรรม ประกอบด้วย หลักสูตร (Course Syllabus) ห้วข้อเนื้อหำ 
(Topic) ปฎิทินกิจกรรม ข้อมูลและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลของวิทยำกร และที่
ปรึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 

2) แนวทำงกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรและระหว่ำงด ำเนินโครงกำรเพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และสื่อ
ประชำสัมพันธ์ 

 9.2  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำครั้งที่ 2 (Progress Report) จัดส่งผลงำนรูปเล่มจ ำนวน 5 ชุด พร้อมไฟล์
ส ำเนำรำยงำนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใน flash drive (แฟลชไดร์ฟ) 2 อัน ประกอบด้วย 

1) รำยงำนผลกำรประเมินศักยภำพเชิงลึก วิเครำะห์จุดอ่อนจุดแข็ง พร้อมทั้งแผนพัฒนำศักยภำพ
รำยบริษัทของวิสำหกิจเริ่มต้นที่เข้ำร่วมโครงกำร เป้ำหมำยของวิสำหกิจเริ่มต้น และตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

2) รำยงำนฐำนข้อมูลของผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด และผลกำรประเมินศักยภำพเบื้องต้น 
3) เอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม 

 9.3  รำยงำนฉบับสมบูรณ์ครั้งที่ 3 (Final Report) สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร จัดส่งผลงำนรูปเล่ม
เป็นจ ำนวน 5 ชุด พร้อมไฟล์ส ำเนำบันทึกในฮำร์ดดิสก์ 2 อัน 
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1) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรบ่มเพำะวิสำหกิจเริ่มต้นด้ำนกำรเกษตรด้วยเทคโนโลยี
ขั้นสูง ประกอบด้วยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและพัฒนำกำรของวิสำหกิจเริ่มต้นที่เข้ำร่วม
โครงกำรทั้งหมด จนถึงกำรน ำเสนอผลงำน (Demo Day) และรำยงำนวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์
โครงกำร และข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงโครงกำรในรุ่นถัดไป 

2) เอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม 
3) VDO Presentation เพ่ือสรุปและประมวลผลภำพรวมโครงกำรเป็น ภำษำไทย และมี 

subtitle เป็นภำษำอังกฤษ 
4) ภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว และวิดีโอทั้งที่เป็นไฟล์ดิบ (Raw file) และเป็นไฟล์ตัดต่อ (Edited 

File)  
 

10. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง 

ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินซึ่งเป็นเงินบำทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้ำง โดยส ำนักงำนฯ จะจ่ำยค่ำจ้ำงให้ภำยหลังจำก
ผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบผลงำนและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

โดยก ำหนดกำรจ่ำยค่ำจ้ำง จ ำนวน 3 (สำม) งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงร้อยละ 30 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำนขั้นต้นครั้งที่ 1 

(Inception Report) ภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ และ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเห็นชอบรำยงำนดังกล่ำวแล้ว 

งวดที่ 2 ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงร้อยละ 50 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ครั้งที่ 2 (Progress Report) ภำยในระยะเวลำ 90 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ และ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเห็นชอบรำยงำนดังกล่ำวแล้ว 

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงร้อยละ 20 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งรำยงำนฉบับ
สมบูรณ์ครั้งที่ 3 (Final Report) ภำยในระยะเวลำ 150 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมใน
สัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเห็นชอบรำยงำนดังกล่ำวแล้ว 

 

11. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน 
ข้อมูล เอกสำร ผลกำรศึกษำวิเครำะห์ และรำยงำน ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน

ให้กับ สนช. ตำมสัญญำจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ สนช. โดยผู้รับจ้ำงจะต้องไม่ส่งมอบข้อมูล เอกสำร 
ผลกำรศึกษำวิเครำะห์ และรำยงำน ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนนี้ให้แก่ผู้ใดหรือน ำไปใช้
ประโยชน์โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำก สนช. 

 

12. เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ 
ผู้ว่ำจ้ำงโดยคณะกรรมกำรพิจำรณำและคัดเลือกผู้เสนอรำคำที่เสนอแนวคิดและกำรด ำเนินได้ตรงตำม

วัตถุประสงค์และคำดว่ำ จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่ำจ้ำง ซึ่งอำจไม่ใช่ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ทั้งนี้ คณะกรรมกำร
สำมำรถต่อรองรำคำเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่ำจ้ำง และขอสงวนสิทธิ์ในกำรให้ค ำแนะน ำเพ่ิมเติม 
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ปรับปรุงรำยละเอียดของงำนบำงประกำรเพ่ือให้ได้ผลงำนที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้ ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำร
เป็นที่สิ้นสุด 

ทั้งนี้ กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิคส์ครั้งนี้ คณะกรรมกำร
จะพิจำรณำรำยละเอียดข้อเสนอที่สอดคล้องและครอบคลุมข้อก ำหนดงำน และมีประสิทธิภำพสูงสุด ตัดสินโดย
ใช้หลักเกณฑ์กำรประเมิณค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance)  

โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยและก ำหนดให้น้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 100 ดังนี้  
 1) รำคำที่ยื่นเสนอ (Price)    ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 20  
 2) ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค    ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 80  
 ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ ก ำหนดหัวข้อกำริจำรณำข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค ดังนี้ 

ที ่ หัวข้อให้คะแนน คะแนนเต็ม 

1. 
 
 

ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค ประกอบด้วย แนวทำงกำรด ำเนินงำนให้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  

 ควำมสอดคล้องและครบถ้วนกับขอบเขตงำนกำรด ำเนินงำน  
(15 คะแนน) 

 รูปแบบและควำมเข้ำใจ / แนวคิดในกำรด ำเนินโครงกำร  
(15 คะแนน) 

 กำรออกแบบหลักสูตรกำรอบรมและกิจกรรมเชิงปฎิบัติกำร  
(15 คะแนน) 

 ควำมเหมำะสมของวิทยำกรในกำรอบรม ผู้เชี่ยวชำญ และ 
ผู้ให้ค ำปรึกษำ (15 คะแนน) 

60 
 
 

2. 
 
 

ข้อเสนอด้ำนแผนในกำรท ำงำน แนวทำงกำรประสำนงำนกำรจัดงำน 
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน และกำรวิเครำะห์ กำรจดัระบบบริหำร
จัดกำรที่เหมำะสม สอดคล้องกับงำนท่ีจะรับจ้ำง 

20 
 
 

3. ประสบกำรณ์ผลงำนของนิติบุคคล และควำมพร้อมของทีมบุคลำกร 10 

4. ข้อได้เปรียบ / จุดเด่น ที่ส่งผลให้โครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์ 10 
คะแนนรวม 100  

 

13. จรรยาบรรณของผู้รับจ้าง 
13.1 ห้ำมเผยข้อมูลทำงเทคนิคและกำรค้ำของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้ำงเข้ำไปท ำกำรส ำรวจ

ข้อมูล (Non-Disclosure Agreement) ภำยในระยะเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่เริ่มเข้ำไปให้บริกำร หรือ เซ็น
สัญญำ เว้นแต่จะได้รับกำรยินยอมจำกผู้เป็นเจ้ำของข้อมูล  
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13.2 กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็นแก่สำธำรณชน ผู้รับจ้ำงจะต้องให้ข้อมูลและแสดงควำมคิดเห็นตำม
หลักวิชำกำรที่ไม่อ้ำงอิงหรือระบุถึงบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้ำงเข้ำไปท ำกำรส ำรวจข้อมูล (เว้นแต่ได้รับ
กำรยินยอมจำกผู้เป็นเจ้ำของข้อมูล) ตำมท่ีตนทรำบอย่ำงถ่องแท้แก่สำธำรณชนด้วยควำมสัตย์จริง  
 

14. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ศูนย์สร้ำงสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมกำรเกษตร  
ฝ่ำยพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม 
นำงสำวมณฑำ  ไก่หิรัญ ผู้จัดกำรส่งเสริมนวัตกรรม 
โทร 02-017 5555 ต่อ 543 
โทรสำร 02 -017 5566 
อีเมล์ montha@nia.or.th  


