เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference)
การจ้างเหมาดำเนินงานโครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร
สู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานรับผิ ดชอบหลัก
ในการพัฒ นาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Warrior: NEW)
โดยการเชื่อมโยงความร่วมมือทุกภาคส่วนในระบบนิเวศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจ
เริ่ ม ต้ น ที่ ส ำคั ญ ในภู มิ ภ าค ตามแผนการดำเนิ น งานของคณะกรรมการส่ งเสริ ม วิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น แห่ ง ชาติ
(National Startup Committee) ได้พัฒนาแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 –
2564) ดังนั้น สนช. จึงให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมวิสาหกิจเริ่มต้นรายสาขาเพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง Strong Sectoral Innovation System (SIS) ให้กับประเทศ โดยได้ริเริ่มและดำเนินงาน
“โครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นรายสาขา” เพื่อสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นให้เติบโตในกลุ่มเศรษฐกิจเป้าหมายของ
ประเทศ โดยได้สร้างแพลตฟอร์มพัฒนาการเติบโตและลงทุนของวิสาหกิจเริ่มต้น ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและ
บ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง กับทุกภาคส่วนในระบบนิเวศที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ
จากการสำรวจระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรในประเทศไทย (AgTech white paper)
หนึ่งในข้อที่เป็นอุปสรรคที่สำคัญและยังเป็นช่องว่างสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรหรือสตาร์ทอัพด้าน
การเกษตร (AgTech Startup) คือ เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ทั้งจากการรับรู้และความไม่เข้าใจถึง
เทคโนโลยีหรือบริการ รวมทั้งยังขาดการเชื่อมโยงให้รู้จักผลิตภัณฑ์หรือบริการของวิสาหกิจเริ่มต้น เนื่องจาก
เกษตรบางส่วนยังมีความกังวลถึงความคุ้มค่าในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ และทักษะในการใช้งาน ประกอบกับ
แรงงานในภาคการเกษตรมีอายุเฉลี่ยที่สูงขึ้นจึงต้องมีการเร่งสร้างเพื่อให้เกิดสังคมที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และเข้าสู่สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในภาพการเกษตรของไทยและเป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ดังนั้น สนช. จึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรมแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรสู่
การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นเพื่อให้เกษตรกรเกิดการรับรู้และยอมรับการใช้งานให้มาก
ขึ้น พร้อมทั้งเป็นการสร้างและกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของสตาร์ทอัพด้านการเกษตรให้มากขึ้น
โดยการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อเป็นสะพานเชื่อมให้กับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรให้มีโอกาสในการนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์และเป็นช่องทางให้กับกลุ่มเกษตรกรได้รู้ถึงเทคโนโลยีจากวิสาหกิจเริ่มต้ น พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริม
และสนั บ สนุน เกษตรกรรายย่ อยและชุมชนท้องถิ่นสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดจาก
วิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรของไทย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของวิ ส าหกิ จ เริ่ม ต้ น ด้ านการเกษตรหรื อ สตาร์ ท อั พ (AgTech Startup)
รวมถึงส่งเสริมวิสากิจเริ่มต้นด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงตลาดได้
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2.2 เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงให้เป็นพื้นที่ทดสอบผลิตภัณฑ์และขยายผลสำหรับวิสาหกิจ
เริ่มต้นด้านการเกษตรในระยะเริ่มต้นและระยะเติบโตได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อสร้างและกระตุ้นความต้องการการใช้เทคโนโลยีในภาคการเกษตรมากขึ้น
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุน เกษตรกรรายย่อยและชุมชนท้องถิ่นสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 วิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรในระยะเริ่มต้น ที่มสี ินค้าหรือบริการพร้อมนำไปใช้งาน
3.2 เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน
4. ขอบเขตการดำเนินงาน
ผู้ รั บ จ้ างจะต้อ งบริ ห ารจั ด การกิ จกรรมการดำเนิ น โครงการแพลตฟอร์ม เชื่ อ มโยงเกษตรกรกั บ
วิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรสู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วยการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการขยายตลาด การเข้าถึงกลุ่มลูกค้า การขยายธุรกิจ และการทดสอบผลิตภัณฑ์กับกลุ่มลูกค้า โดยจะต้อง
ดำเนินกิจกรรมด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะต้องมีการดำเนิน
กิจกรรมที่สำคัญอันประกอบด้วย ดังนี้

startup

แพลต์ฟอร์มเชื่อมโยง
(AgTech Solution Platform)

- เกษตรกร
- ผู้ประกอบการ
- นักลงทุน
- หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

Output
- แพลตฟอร์มการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับวิสาหกิจเริม่ ต้นด้านการเกษตร
- เกษตรกรรับรู้และเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร

4.1 ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครวิสาหกิจเริ่มต้น
4.1.1 ดำเนิ น การประกาศรั บ สมั คร ประชาสั มพั น ธ์เนื้อ หาต่ างๆ ผ่ านสื่ อ สั งคมออนไลน์ เช่ น
เว็ปไชต์ หนังสือพิมพ์ วารสาร
4.1.2 ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร (AgTech Startup)
4.1.3 จัด ทำสรุป รายชื่อ ที่อยู่การติ ดต่อ และข้ อมูล วิส าหกิจเริ่มต้น ที่ส มั ครเข้าร่วมโครงการ
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4.2 จัดอบรมบ่มเพาะเชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น ด้วยการพัฒ นาแนวทางการขยาย
ตลาด การพัฒนารูปแบบธุรกิจให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
4.2.1 วางแผนนำเสนอหลักสูตรและการฝึกอบรม ขอบเขตเนื้อหา เช่น การพัฒนาโมเดลธุรกิจ
การสร้ า งการรั บ รู้ / การเข้ า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมาย การทดสอบลู ก ค้ า (Customer
Validation) การสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบร่วมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นต้น
4.3 จัดกิจกรรมจับคู่กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรกับกลุ่มเกษตรกร
4.3.1 ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มและแนะนำสินค้าและ
บริการของวิสาหกิจเริ่มต้นผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ social media ต่างๆ ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายและให้เกิดการรับรู้ถึงเป็นวงกว้าง
4.3.2 ออกแบบการดำเนินรายการ/กิจกรรมในการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการของวิ สาหิจเริ่มต้น
เพื่อให้เกิดการจับ คู่ระหว่างวิสาหกิจเริ่มต้น ด้านการเกษตรกับกลุ่มเกษตรกร/วิส าหกิจ
ชุมชนเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
4.3.3 กำกับดูแลการจัดกิจกรรมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ
โดยเตรียมความพร้อมสถานที่ จัดหาอุปการณ์ / สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ติดต่อ
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
4.4 กิจกรรมร่วมทดสอบการใช้ผลิตภัณฑ์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
4.4.1 นำเสนอแผนการทดสอบผลิตภัณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม
สำหรับแต่ละวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการ
4.4.2 จัดให้มีติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน
4.5 จัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน (Demo Day)
4.5.1 ออกแบบการจัดกิจกรรมวันนำเสนอผลงาน (Demo Day
4.5.2 จัดทำ Rollup ให้กับวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการ
4.5.3 จัดทำการเชิญนักลงทุน กลุ่มนักธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา
4.5.4 จัดทำ VDO คุณ ภาพระดับ Full HD ภาพรวมของการดำเนินโครงการที่ผ่านมาเพื่ อให้
ผู้เข้าร่วมงาน Demo Day เข้าใจในกิจกรรมและสนใจในธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้น
4.5.5 จัดทำเอกสารประกอบการแถลงข่าวแจกจ่ายให้สื่อมวลชน (Press Release)
4.5.6 จัดหาพิธีกรทีม่ ีความรู้ในวิสาหกิจเริ่มต้น เป็นผู้ดำเนินการ
4.6.7 จัดช่างภาพเพื่อบันทึกภาพนิ่ง และวีดีโอ คุณภาพระดับ Full HD ใช้ถ่ายทอดสดระบบ OB
Switching ตลอดจนเก็ บ ภาพบรรยากาศของการจั ด งาน Demo Day รวมถึ ง Live
นำเสนอทางออนไลน์
4.7 ด้านการวางแผนและการบริหารโครงการ
4.7.1 จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการบริห ารจัดการโครงการ รวมทั้งเป็นผู้
ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้างอย่างชัดเจน
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4.7.2 กำกับดูแลการจัดกิจกรรมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตลอดระยะเวลาดำเนิ นโครงการ
โดยเตรี ย มความพร้ อมสถานที่ จัด หาอุปกรณ์ /สิ่ งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ติดต่ อ
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
4.7.3 จัดช่างภาพเพื่อบันทึกภาพนิ่ง และวีดีโอ คุณภาพระดับ Full HD ในการดำเนินงาน
4.7.4 ตกแต่งภาพ และวีดีโอ สำหรับลงสื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ
4.7.5 เสนอแผนการบริ ห ารจัด การกิ จกรรมในสถานการณ์ ฉุ กเฉิน หากเกิน สถานการณ์ โรค
ระบาดร้ายแรง หรือภัยพิ บัติต่างๆ โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือประกาศจากรัฐบาล
อย่างเคร่งครัด
5. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
5.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
5.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
5.4 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5.5 ไม่เป็ น นิ ติบุ คคลซึ่ งถูกระบุ ชื่อไว้ ในบัญ ชีรายชื่อผู้ ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึง นิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
5.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
5.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
5.8 ไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอราคารายอื่ น ที่ เข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่ ส ำนั ก งาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5.10 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง
5.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบั ญ ชี ก ลางตามที่ ค ณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด
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5.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ปปช. กำหนด
5.13 ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
5.14 ผู้ เสนอราคาต้ อ งเป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารทำงานที่ สั ม พั น ธ์กั บ หั ว ข้ อ ที่ ป ระกาศจ้ าง
ดังกล่าว โดยมีมูลค่าของผลงานไม่น้อยกว่า 750,000.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาเดียวและทําสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องส่ง
เอกสารหนังสือรับรองผลงานหรือสําเนาสัญญาหรือสําเนาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง มาประกอบการพิจารณา
6. เงื่อนไขการจ้าง
6.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการประสานงานกิจกรรมการอบรมต่างๆ ที่อยู่ภายใต้พื้นที่ขอบเขตที่
รับผิดชอบ
6.2 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบรายงานผลการดำเนินงานสมบรูณ์ทั้งหมดภายใน 6 เดือน นับถัดวันที่ลงนาม
ในสั ญ ญาจ้ าง และต้ องรับ ประกัน ผลงานให้ เสร็จสมบู รณ์ หากมี ข้อ บกพร่อ งต้ องติด ตามแก้ไขปรับ ปรุงให้
เรียบร้อยโดยเร็วตามระยะเวลาที่สำนักงานฯ กำหนด
7 ระยะเวลาในการดำเนินงาน
มีระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น 6 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
รายละเอียดการดำเนินงาน

1

2

เดือนที่
3 4

5

6

1. วางแผน ออกแบบและจัดเตรียมรูปแบบกิจกรรม
2. การประชุมปรึกษาหารื อและการกำหนดกลุ่ มสาขาเทคโนโลยี
เป้าหมาย ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมดำเนิน
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการรับสมัครวิสาหกิจเริ่มต้น
4. อบรมวิสาหกิจเริ่มต้น
5. จั ด กิ จ กรรมจั บ คู่ ก ลุ่ ม วิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น ด้ า นการเกษตรกั บ กลุ่ ม
เกษตรกร
6. การทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการ
7. กิจกรรมนำเสนอผลงาน (Demo Day)
8. จัดทำรายงานสรุป
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8. งบประมาณ
ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ
ที่จ่าย ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามขอบเขตการดำเนินงาน
9. ราคากลางและแหล่งที่มา
9.1 ราคากลาง คือ 1,492,289.33 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสิบ
สามสตางค์)
9.2 แหล่งที่มาของราคากลาง
- บริษัท นิวเมอร์ลิน จำกัด
- บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- บริษัท เอมสไปร์ จำกัด
10. ผลงานทีจ่ ะต้องส่งมอบ
10.1 รายงานขั้นต้นครั้งที่ 1 (Inception Report) จัดส่งผลงานรูปเล่มจำนวน 5 ชุด พร้อมไฟล์สำเนา
รายงานเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใน flash drive (แฟลชไดร์ฟ) 1 อัน ประกอบด้วย
- แผนกิจกรรมการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกรกับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร
สู่การเป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
- แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมประกอบด้วย หลักสูตร (Course Syllabus) หัวข้อเนื้อหา
(Topic) ปฎิทินกิจกรรม ข้อมูลและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลของวิทยากร และที่
ปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
- แนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการและระหว่างดำเนินโครงการเพื่อสร้างการรับรู้และสื่อ
ประชาสัมพันธ์
10.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) สรุปผลการดำเนินงานโครงการ จัดส่งผลงานรูปเล่มเป็น
จำนวน 5 ชุด พร้อมไฟล์สำเนาบันทึกในฮาร์ดดิสก์ 1 อัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับประกอบด้วย
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
- VDO 1 คลิป
- ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว และวิ ดี โ อทั้ ง ที่ เป็ น ไฟล์ ดิ บ (Raw file) และเป็ น ไฟล์ ตั ด ต่ อ
(Edited File)
11. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้าง โดยสำนักงานฯ จะจ่ายค่าจ้างให้ภายหลังจาก
ผู้รับ จ้ างได้ส่งมอบผลงานให้ แก่ผู้ ว่าจ้ าง และคณะกรรมการตรวจรับพัส ดุได้ตรวจรับผลงานดังกล่ าวเป็น ที่
เรียบร้อยแล้ว
โดยกำหนดจ่ายค่าจ้าง จำนวน 2 (สอง) งวด ดังนี้
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งวดที่ 1 กำหนดจ่ ายค่ าจ้ างร้ อ ยละ 40 ของวงเงิน ค่ าจ้ าง เมื่ อ ผู้ รับ จ้างส่ ง รายงานขั้น ต้ น ครั้งที่ 1
(Inception Report) ภายในระยะเวลา 2 เดือ น นั บ ถัด จากวัน ที่ ล งนามในสั ญ ญา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 60 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่ง รายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report) ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
12. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน
ข้อมูล เอกสาร ผลการศึกษาวิเคราะห์ และรายงาน ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ให้กับ สนช. ตามสัญญาจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ สนช. โดยผู้รับจ้ างจะต้องไม่ส่งมอบข้อมูล เอกสาร
ผลการศึกษาวิเคราะห์ และรายงาน ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้ แก่ผู้ใดหรือนำไปใช้
ประโยชน์โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจาก สนช.
13. เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ว่าจ้างโดยคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เสนอแนวคิดและการดำเนินได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และคาดว่า จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่าจ้าง ซึ่งอาจไม่ใช่ผู้เสนอราคาต่ำสุด ทั้งนี้ คณะกรรมการ
สามารถต่ อรองราคาเพื่อให้ เกิดประโยชน์ สู งสุ ดต่ อผู้ ว่าจ้าง และขอสงวนสิ ท ธิ์ในการให้ คำแนะนำเพิ่ มเติ ม
ปรับปรุงรายละเอียดของงานบางประการเพื่อให้ได้ผลงานที่สมบรูณ์ที่สุด ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการ
เป็นที่สิ้นสุด
ทั้งนี้ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ครั้งนี้ คณะกรรมการ
จะพิจารณารายละเอียดข้อเสนอที่สอดคล้องและครอบคลุมข้อกำหนดงาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัดสินโดย
ใช้หลักเกณฑ์การประเมิณค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยและกำหนดให้น้ำหนักเท่ากับร้อยละ 100 ดังนี้
1) ราคาที่ยื่นเสนอ (Price)
กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 20
2) ข้อเสนอทางด้านเทคนิค
กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 80
ทั้งนี้ สำนักงานฯ กำหนดหัวข้อการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค ดังนี้
ที่
หัวข้อให้คะแนน
1.

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ประกอบด้วย แนวทางการดำเนินงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
• ความสอดคล้องและครบถ้วนกับขอบเขตงานการดำเนินงาน
(15 คะแนน)
• รูปแบบและความเข้าใจ / แนวคิดในการดำเนินโครงการ
(15 คะแนน)
• การออกแบบหลักสูตรการอบรมและกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ

คะแนนเต็ม
60
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ที่

2.

3.
4.

หัวข้อให้คะแนน
(15 คะแนน)
• ความเหมาะสมของวิทยากรในการอบรม ผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ให้คำปรึกษา (15 คะแนน)
ข้อเสนอด้านแผนในการทำงาน แนวทางการประสานงานการจัดงาน
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และการวิเคราะห์ การจัดระบบบริหาร
จัดการทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับงานที่จะรับจ้าง
ประสบการณ์ผลงานของนิติบุคคล และความพร้อมของทีมบุคลากร
ข้อได้เปรียบ / จุดเด่น ที่ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม

20

10
10
100

14. จรรยาบรรณของผู้รับจ้าง
14.1 ห้ามเผยข้อมูลทางเทคนิคและการค้ าของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างเข้าไปทำการสำรวจ
ข้อมู ล (Non-Disclosure Agreement) ภายในระยะเวลา 5 ปี นั บ จากวัน ที่ เริ่มเข้าไปให้ บ ริก าร หรือ เซ็ น
สัญญา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
14.2 กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็นแก่สาธารณชน ผู้รั บจ้างจะต้องให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นตาม
หลักวิชาการที่ไม่อ้างอิงหรือระบุถึงบริ ษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างเข้าไปทำการสำรวจข้อมูล (เว้นแต่ได้รับ
การยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล) ตามที่ตนทราบอย่างถ่องแท้แก่สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง
15. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
นางสาวมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
โทร 02-017 5555 ต่อ 543
โทรสาร 02 -017 5566
อีเมล์ montha@nia.or.th
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