




TOR: จัดหาผู้ประกอบการร้านกาแฟ/เครื่องดื่มเพื่อให้บริการภายในอาคารอุทยานวัตกรรม  1 จาก 6 

 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms of Reference: TOR) 

จัดหาผู้ประกอบการร้านกาแฟ/เครื่องดื่มเพื่อให้บริการภายในอาคารอุทยานวัตกรรม 
ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

_____________________ 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้จัดให้มีอาคารอุทยานนวัตกรรม 
เพ่ือเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางในการพัฒนาขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมในระดับเมือง ( Innovation District) โดยจะใช้
เป็น“กลยุทธ์” ของการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ เป็น “โครงสร้างพ้ืนฐาน” เพ่ือการส่งเสริมให้เกิดพลวัต
นวัตกรรม และ เป็น “พันธมิตรนวัตกรรมในพ้ืนที่” เพ่ือร่วมสร้างเครือข่ายนวัตกรรมนั้น 

ในการนี้  สนช. จึงมีประสงค์การจัดสรรพ้ืนที่ส่วนกลางเพ่ือสร้างบรรยากาศในการร่วมรังสรรค์
นวัตกรรม และให้บริการผู้รับบริการของอาคารอุทยานนวัตกรรมและของสำนักงาน ในการนี้สำนักงาน จึงมี
ความประสงค์จะจัดหาผู้ประกอบการร้านกาแฟ/เครื่องดื่มเพ่ือให้บริการภายในอาคารอุทยานนวัตกรรม โดยมี
ข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังนี้ 

 

2. วัตถุประสงค์ 

 จัดหาผู้ประกอบการร้านกาแฟ/เครื่องดื่มเพ่ือให้บริการภายในอาคารอุทยานนวัตกรรม 
 

3.  ขอบเขตการดำเนินงาน 

3.1 ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินกิจการร้านกาแฟ / เครื่องดื่ม ภายในสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงาน 

3.2 ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ตกแต่งและต่อเติมร้านจำหน่ายเอง และต้องกลมกลืนกับภูมิทัศน์และ
บรรยากาศของชั้น 1 อาคารอุทยานนวัตกรรม ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการเอง ทั้งนี้ ต้องนำเสนอรูปแบบ
ให้สำนักงานพิจารณาก่อน 

3.3 งานอาคารอุทยานนวัตกรรมจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจุดที่ตั้งโต๊ะบริการลูกค้าตามความเหมาะสม 
3.4 การจำหน่ายสินค้าท่ีมีลิขสิทธิ์ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก่อน 

  

4. คุณสมบัติของผูเ้สนอราคา 

4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง 



TOR: จัดหาผู้ประกอบการร้านกาแฟ/เครื่องดื่มเพื่อให้บริการภายในอาคารอุทยานวัตกรรม  2 จาก 6 

4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้ นส่วน ผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ บริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศ

ประกวดอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน  การประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีกลางเว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
5.1 ระยะเวลา 6 เดือน 
5.2 โดยมีการประเมินความพึงพอใจ หากคะแนนผลการประเมินผ่านร้อยละ 75 จะได้รับการ

พิจารณาเพื่อต่ออายุสัญญาอีก 30 เดือน รวมเป็น 36 เดือน 
 

6. ข้อกำหนด การเสนอผลตอบแทนและการบริการ 
6.1 ผู้ประกอบการจะต้องเสนอผลตอบแทนตลอดอายุสัญญา ( 3 ปี ) ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท (หนึ่ง

แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งราคานี้เป็นราคาเหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา เงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาที่
สำนักงานกำหนด 

6.2 ผู้ประกอบการต้องนำเสนอรูปแบบร้านกาแฟ/เครื่องดื่มให้สำนักงานพิจารณาก่อน 
6.3 ผู้ประกอบการจะต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักงานจัดขึ้นรวมทั้งการประชาสัมพันธ์

สำนักงาน 
6.4 ผู้ประกอบการต้องนำเสนอรูปแบบรายการสินค้า ขนาดบรรจุ และราคาจำหน่าย  ที่จำหน่าย

ภายในร้านให้สำนักงาน พิจารณา รวมทั้งการทดสอบรสชาติ และต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน 
6.5 ผลิตภัณฑ์กาแฟ/เครื่องดื่ม ที่นำเสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
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1) เครื่องดื่มสำเร็จรูป ที่จำหน่ายต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน อย. 
2) ผลิตภัณฑ์กาแฟ/เครื่องดื่มที่ผู้ประกอบการปรุงหรือผลิตเองต้องใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่าน

กระบวนการผลิตที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเชื้อที่ก่อโรคด้านระบบ
ทางเดินอาหารแก่ผู้บริโภค 

6.6 ผู้ประกอบการต้องนำเสนอกิจกรรมแผนงานส่งเสริมการขายร่วมกับสำนักงาน เช่น การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของผู้ดำเนินการ (ถ้ามี) 

6.7 การขึ้นราคาสินค้าที่จำหน่ายจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานก่อน 

6.8 กำหนดเวลาเปิด – ปิด ร้าน เวลา 07.30 – 17.30 น. ในกรณีต้องการขยายเวลาเปิด-ปิดจาก
เวลาที่กำหนด จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 

6.9 อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ผู้ดำเนินการต้องจัดหามาเองทั้ งสิ้น 
และต้องมีสภาพสมบูรณ์ สะอาดและปลอดภัย ตามมาตรฐาน 

6.10 ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษี โรงเรื อน ภาษีอากรอ่ืนๆ 
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนด 

 

7. หลักฐานการเสนอผลตอบแทนและการบริการ 
ผู้ประกอบการจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับซองเสนอผลตอบแทน โดยแยกไว้นอกซอง

เสนอผลตอบแทนเป็น 3 ซอง คือ 
7.1 ซองที่ 1 ข้อเสนอผลตอบแทน  แยกไว้ต่างหากไม่รวมกับซองที่ 2 และซองที่ 3 
7.2 ซองที่ 2 คุณสมบัติของผู้ประกอบการ ตามข้อ 4 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล 
   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคลต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

   (ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ 
ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

  (2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนองานมอบอำนาจให้
บุคคลอื่นทำการแทน 

7.3 ซองที่ 3 ข้อเสนอด้านเทคนิค ตามข้อ 6 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) รูปแบบร้านกาแฟ/เครื่องดื่ม ตามข้อ 6.2 
  (2) รายการที่ผู้ประกอบการจะให้การสนับสนุนสำนักงาน ตามข้อ 6.3 
  (3) รายการสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์ ขนาดบรรจุ และราคาจำหน่าย ตามข้อ 6.5 
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  (4) หลักฐานเอกสารที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์กาแฟ/เครื่องดื่ม ที่นำเสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ตามข้อ 6.5 

  (5) แผนงานกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับสำนักงาน ตามข้อ 6.6 
  (6) รายการอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ผู้ประกอบการจะต้อง

จัดหามาเอง ตามข้อ 6.9 
   หลักฐานการเสนอผลตอบแทนทั้งหมด จะต้องลงลายมือชื่อผู้ เสนอผลตอบแทนพร้อม

ประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่งด้วย โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ 
เพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอผลตอบแทนพร้อมประทับตรากำกับ
ไว้ทุกแห่งด้วย 

 

8. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาคัดเลือก 
8.1 ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานคุณสมบัติของผู้ประกอบการ (ซองที่ 2) และข้อเสนอด้าน

เทคนิค (ซองที่ 3) ของผู้เสนองานแต่ละรายก่อนเปิดซองเสนอผลตอบแทน (ซองที่ 1)  
โดยจะพิจารณาและใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. รูปแบบร้านกาแฟ/เครื่องดื่ม  30 
2. รายการสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และราคาจำหน่าย 30 
3. หลักฐานเอกสารที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

10 

4. รายการที่ผู้ประกอบการจะให้การสนับสนุนสำนักงาน  10 
5. แผนงานกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับสำนักงาน 10 
6. รายการอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานที่
ผู้ประกอบการจะต้องจัดหามาเอง 

10 

รวม 100 
  

 8.2 พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่ได้รับคะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิคสูงที่สุด และเปิดซอง
ข้อเสนอผลตอบแทนของผู้ประกอบการที่คัดเลือกไว้ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น สำนักงาน จะ
คืนซองข้อเสนอผลตอบแทนโดยไม่เปิดซองให้กับผู้ประกอบการรายนั้นๆ 
 8.3 ในการเสนอผลตอบแทน สำนักงานจะพิจารณาผู้เสนอผลตอบแทนสูงสุดและต้องไม่ต่ำกว่าราคา
กลาง 
 8.4 สำนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาผลตอบแทนของผู้เสนอผลตอบแทน โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 
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 (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอผลตอบแทนรายนั้นในบัญชีผู้ขอเอกสารการเสนอผลตอบแทนของ
สำนักงาน 

 (2) ไมก่รอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอผลตอบแทนอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดใน
ใบเสนอผลตอบแทน 

 (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการเสนอผลตอบแทนที่เป็น
สาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอผลตอบแทนรายอ่ืน 

 (4) ผลตอบแทนที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอผลตอบแทนมิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (แก้ไข) กำกับไว้ 

 

9. การทำสัญญา 

ผู้ประกอบการที่ชนะการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาที่ สำนักงาน กำหนด  
ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน
เท่ากับร้อยละ 10 ของผลตอบแทนรวมที่ระบุไว้ในสัญญามอบให้สำนักงาน ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 

9.1 เงินสด (บาท) 
9.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้ “สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่

ยื่นซองเสนอผลตอบแทน หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ 
9.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน 
9.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย  
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ดำเนินการพ้นจากข้อผูกพัน

ตามสัญญาการให้ดำเนินการแล้ว 
 

10. การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้สำนักงาน 
 ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นราย
ปีๆ ละเท่ากัน ตลอดอายุสัญญา 3 ปี การจ่ายค่าตอบแทนปีที่ 1 ให้จ่าย ณ วันที่ทำสัญญา ปีที่ 2 – ปีที่ 3 ให้
จ่ายตามที่กำหนดในสัญญา หากเกินกว่า 3 เดือนแล้ว ผู้ประกอบการยังไม่จ่ายค่าตอบแทนให้สำนักงาน  
สำนักงาน จะยกเลิกการดำเนินกิจการทันที 
 

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอผลตอบแทนและอ่ืนๆ 
 11.1 การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อสำนักงาน ได้พิจารณารายละเอียดทั้งหมดของเอกสาร
ที่ผู้เสนอผลตอบแทนนำเสนอให้สำนักงาน และสำนักงาน ไดพิ้จารณาผลเป็นที่สิ้นสุดแล้ว 
 11.2 ผู้เสนอผลตอบแทนซึ่งสำนักงาน ได้คัดเลือกแล้วไม่มาดำเนินการทำสัญญา หรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่สำนักงาน กำหนดไว้ในข้อ 9 โดยไม่มีเหตุอันสมควร  สำนักงาน พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานของราชการ 
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 11.3 สำนักงานขอสงวนสิทธิ ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในสัญญาให้เป็นไปตาม
ระเบียบของสำนักงาน  
 

12.  การปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญา ผู้ประกอบการต้องพึงปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
และระเบียบที่ได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

13. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
 งานอาคาร ฝ่ายบริหารองค์กร 
 สำนักงานนวัตกรรมห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 โทรศัพท ์0 2017 5555 ต่อ 584 
 โทรสาร  0 2017 5566 


