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เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference; TOR)  
การจ้างเหมาด าเนินงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit)  

ส าหรับพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมท่ีขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

1. หลักการและเหตุผล 
 นวัตกรรมเพ่ือสังคม (Social Innovation) หมายถึง กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ที่มุ่ง
ตอบสนองความต้องการของสังคมเป็นหลัก โดยมีการพัฒนาและเผยแพร่ผ่านองค์กรเพ่ือสังคม” (Mulgan, 
2007) ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต หรือเป็นกลไกส้าคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าที่เกิดขึ้น
ในสังคม มีผลกระทบในระดับชุมชน หรือส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ดังนั้นนวัตกรรมสังคม จึงเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่
ทั่วโลกให้ความส้าคัญ ในการน้านวัตกรรมเพ่ือการแก้ปัญหาสังคม โดยเป็นกระบวนการ เครื่องมือ  
การด้าเนินงาน หรือสิ่งต่างๆ ที่จะท้าให้สังคมดีขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการของสังคม โดยไม่จ้ากัดขอบเขต 
หรือความหมายในการด้าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ  
 ส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์มหาชน) (สนช.) จึงได้ด้าเนินการเปิดตัวยุทธศาสตร์ใหม่ด้าน
นวัตกรรมเพ่ือสังคม พร้อมกลไกสนับสนุนที่มุ่งสร้างและพัฒนายกระดับธุรกิจนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม ประชาชน และสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม โดยมีเครือข่ายพันธมิตรในการด้าเนินโครงการร่วมกว่า 10 เครือข่าย เพ่ือให้เกิด
การสนับสนุนและขยายผลการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในเชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ของรัฐบาล นอกจากนี้ สนช. ยังได้ก้าหนดเป้าหมายของการพัฒนา platform โครงการ
นวัตกรรมเพ่ือสังคม ดังนี้ 

“การสร้าง Social Economy ด้วย Social Innovation” 
ปี 2560: ปีแห่งการสร้าง Social Innovation Platform 

ปี 2561: ปีแห่งการสนับสนุนนวัตกรรมตาม Social Issue-based 
ปี 2562: ปีแห่งการยกระดับการขยายผลนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

ปี 2563: ปีแห่งการเป็นผู้น้านวัตกรรมด้านสังคม 
 ในการด้าเนินงานของ สนช. ด้าน Social innovation นั้นจะให้ความส้าคัญต่อประเด็นการพัฒนาทาง
สังคม และสาขาธุรกิจสังคม (social business sectors) ที่สร้างความสามารถทางนวัตกรรมของสังคม  
ลดความเหลื่อมล้้า ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการสร้างธุรกิจนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิงสังคม  
โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการให้ประโยชน์หรือสาธิตน้าร่องผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เพ่ิมมูลค่า 
เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความ
ทั่วถึงและเท่าเทียมกันมากขึ้นในประเด็นนวัตกรรมเชิงสังคม 9 ด้าน คือ 1) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) ด้าน
ความเชื่อมโยงระหว่าง อาหาร น้้า และพลังงาน 3) ด้านการศึกษา และภาครัฐ 4) ด้านการเงิน การจ้างงาน 
และสวัสดิการสังคม 5) ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน 6) ด้านความเป็นเมือง 7) ด้านสุขภาพ 8) ด้านการท่องเที่ยว
และวัฒนธรรม และ 9) ด้านการจัดการภัยพิบัติ ผ่านกลไกการสนับสนุนของ สนช. ที่พัฒนาขึ้นร่วมกับเครือข่าย
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ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ (1) Social Innovation Driving Unit (2) Social Innovation Network (3) Social 
Innovation Project (4) Social Innovation Diffusion และ (5) Social Innovation Monitoring นอกจากนี้ 
ยังเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม รวมถึงแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคม หน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและ
เอกชน หน่วยงานสนับสนุนเงินทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อันจะมี
ส่วนผลักดันธุรกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 
 ปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาเป็นเครื่องมือหลักในการช่วยให้การประกอบธุรกิจเกิดผลส้าเร็จได้
ง่ายขึ้น หรือก่อให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนา
อย่างก้าวกระโดด (Digital Disruption) นี้ อย่างไรก็ตาม หลักคิดการน้าเทคโลยีดิจิทัล มาผนวกรวมกับแนว
ทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคม ยังอยู่ในช่วงระยะเริ่มต้น แต่มีแนวโน้มที่จะถูกน้ามาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือสังคมต่างๆ มากขึ้นในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งจริงๆ แล้ว “นวัตกรรม
เพ่ือสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” (Digital Social Innovation) ก็คือหลักการในการน้าเทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านต่างๆ อาทิ Internet of Things (IoT) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ 
(peer to peer) หรือ เทคโนโลยีที่สร้างความกลมกลืนระหว่างโลกในความจริงกับโลกจ้าลองแบบดิจิทัล 
(Immersive Technology) มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อม หรือน้ามาเป็นเครื่องมือใน
การสร้างแพลตฟอร์มต่างๆ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจเพ่ือสังคม ชุมชน และภาคประชาสังคม ดังนั้นจึงมีความ
จ้าเป็นต้องพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคมให้มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล และน้าไปสู่การ
สร้างธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมได้ จึงมีความประสงค์ในการจัดหาหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีความ
พร้อมจัดกิจกรรมบ่มเพาะและเร่งสร้าง การให้ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและพ่ีเลี้ยง เพ่ือพัฒนารูปแบบธุรกิจ
นวัตกรรมเพ่ือสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเครือข่ายของนวัตกรรมเพ่ือสังคมได้ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกลไกหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคม ที่มีเป้าหมายที่จะสร้างนวัตกรด้านสังคม โดยการ
บ่มเพาะเพ่ือมุ่งเสริมสมรรถนะ ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถ พัฒนาแนวคิดสู่ต้นแบบหรือโครงการน้า
ร่องเพ่ือทดลองและปรับปรุงจนเกิดความมั่นใจ สามารถจัดตั้งกิจการเพ่ือสังคมหรือมีส่วนช่วยในการ พัฒนา
สังคมและชุมชน และยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง ช่วยลดอัตราความล้มเหลวในช่วงแรกของการจัดตั้งธุรกิจ ให้
ธุรกิจมีทิศทางท่ีชัดเจนในการด้าเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

2.วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ผู้ที่สนใจในการแก้ปัญหาสังคมสามารถต่อยอดแนวความคิดนวัตกรรม โดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมหรือวิสาหกิจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชนที่
น้านวัตกรรมไปแก้ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการการบ่มเพาะเพ่ือมุ่งเสริมสมรรถนะ 
ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถภายใต้ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring system) ซึ่งจะช่วยลดอัตราความ
ล้มเหลวในช่วงแรกของการจัดตั้งธุรกิจ 
 2.2 เพ่ือสร้างนวัตกรด้านสังคมไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติด้าน
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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 2.3 เพ่ือสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการลดปัญหา
ความเหลื่อมล้้าในสังคม ด้วยการน้านวัตกรรมเข้าไปแทรกแซง 

3.คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
3. 1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศ

ประกวดอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

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

3.11  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก้าหนด 

3.12  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 

3.13  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีกลาง เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 

3.14  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์การท้างานที่สัมพันธ์กับงานที่ประกาศจ้างดังกล่าว ในวงเงิน  
ไม่น้อยกว่า 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียว และท้าสัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องส่งเอกสารหนังสือรับรองผลงานหรือส้าเนา
สัญญาหรือส้าเนาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง มาประกอบการพิจารณา 
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4. ภารกิจของผู้รับจ้าง 
 ด้าเนินกิจกรรมบ่มเพาะเพ่ือมุ่งเสริมสมรรถนะ ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้วยนวัตกรรม
ให้แก่ผู้ที่สนใจให้สามารถพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือวิสาหกิจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม
และชุมชนโดยมีกิจกรรมที่ส้าคัญ ได้แก่ 

กิจกรรมที่ 1 การแสวงหาผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมที่ 2  อบรมหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการในด้านนวัตกรรมเ พ่ือสังคมและความเป็น

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้ที่สนใจในนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
กิจกรรมที่ 3  คัดเลือกผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจที่มีศักยภาพเพ่ือน้ามาบ่มเพาะ และ/หรือ

เสริมสมรรถนะ และการให้ค้าปรึกษา (mentor) เพ่ือพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมสู่
ต้นแบบหรือโครงการน้าร่องเพ่ือทดลองและปรับปรุง ตลอดจนพัฒนาแนวคิดจนเกิด
ความมั่นใจ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือวิสาหกิจที่มีส่วนช่วย
ในการพัฒนาสังคมและชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมน้าเสนอแนวคิดหรือโครงการที่ผ่านการบ่มเพาะแล้ว 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมสร้างเครือข่ายและระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม 

5. ขอบเขตของการด าเนินงาน 
 5.1 เป็นหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคม ส้าหรับพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

5.2 แสวงหาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย จ้านวน 30 ราย 
 5.3 ด้าเนินกิจกรรมการอบรมหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการในด้านนวัตกรรมเพ่ือสังคมและความเป็น
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้ที่สนใจในนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 5.4 คัดเลือกผู้สนใจเพ่ือน้ามาบ่มเพาะ และ/หรือเสริมสมรรถนะ 
 5.5 ด้าเนินกิจกรรมบ่มเพาะ และ/หรือเสริมสมรรถนะให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการคัดเลือก 
 5.6 จัดหาที่ปรึกษาทางธุรกิจและพ่ีเลี้ยง (Mentor) แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 

5.7 จัดกิจกรรมน้าเสนอแนวคิดหรือโครงการที่ผ่านการบ่มเพาะ 
 5.8 สนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการยื่นข้อเสนอโครงการต่อ สนช. อย่างน้อย จ้านวน 5 โครงการ  

5.9 ด้าเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายและระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม 

6. วงเงินค่าจ้างโดยประมาณ 
 งบประมาณในการด้าเนินงานจ้านวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีเงินได้  
ณ ที่จ่ายแล้ว 

7. ราคากลาง 
7.1 ราคากลาง : 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
7.2 แหล่งที่มาของราคากลาง : สัญญาจ้างเหมาฯ เลขที่ สจ-0025-61 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 
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8. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ระยะเวลาด้าเนินงาน 8 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีแผนการด้าเนินงานเบื้องต้น ดังนี้ 

รายละเอียดงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. การประชาสัมพันธ์โครงการและการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ         
2. อบรมหรือสัมมนาเชิงปฎิบัติการให้แก่ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

หรือผู้ที่สนใจในนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
        

3.พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ         
4.จัดกิจกรรมบ่มเพาะ         
5.สนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการยื่นข้อเสนอโครงการต่อ สนช.         
6.รายงานสรุปผลการด้าเนินงาน         

 
9. งานที่จะต้องส่งมอบ 

9.1 รายงานขั้นต้น ( Inception Report) โดยรายงานต้องประกอบด้วย โดยมีรายละเอียดของ
แผนงาน ก้าหนดการ รายละเอียดขั้นตอน วิธีการด้าเนินงานตามขอบข่ายของงาน และครอบคลุมขอบเขตของ
โครงการ 

9.2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ซึ่งประกอบด้วยความก้าวหน้าของโครงการและผล
การด้าเนินงาน 

9.3 รายงานสรุปฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดการด้าเนินโครงการ 
กิจกรรม ผลการด้าเนินโครงการ ข้อเสนอและความคิดเห็นในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคมและธุรกิจเพ่ือ
สังคม และข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ สนช. จ้านวน 5 โครงการ 

 
10. การเบิกจ่ายค่าจ้าง 
 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้าง โดยจะจ่ายค่าจ้างให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้
ส่งมอบผลงานและคณะกรรมการตรวจจ้างได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

โดยก้าหนดจ่ายค่าจ้าง จ้านวน 3 (สาม) งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 ก้าหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานขั้นต้น (Inception 

Report) พร้อมอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์จ้านวน 2 ชุด ภายใน 1 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามใน
สัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท้าการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 2 ก้าหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 50 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งเมื่อผู้รับจ้างส่งรายงาน
ความก้าวหน้า (Progress Report) พร้อมอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์จ้านวน 2 ชุด ภายใน 5 เดือน 
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานดังกล่าว
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ก้าหนดจ่ายร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) พร้อมอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์จ้านวน 2 ชุด ภายใน 8 เดือน นับถัดจากวันที่ 
ลงนามในสัญญา โดยก้าหนดจ่ายค่าจ้างหลังจากกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรายงาน
ดังกล่าวแล้ว 

11. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส้านักงานจะพิจารณาตัดสิน 

โดยใช้หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) และจะพิจารณาจาก
ราคารวม โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้้าหนักที่ก้าหนด ดังนี้ 

1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price)   ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ 20 
2) ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนๆ ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ 80 

ล าดับที ่ หัวข้อให้คะแนน คะแนนเต็ม 

1 
 
 

ข้อเสนอทางด้านแนวทางการด้าเนินงาน รูปแบบและความเข้าใจ / แนวคิดในการ
ด้าเนินโครงการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ความสอดคล้องและ
ครบถ้วนกับขอบเขตงานการด้าเนินงาน 

40 
 
 

2 
 

ข้อเสนอด้านแผนในการท้างาน แนวทางการประสานงานการจัดงาน เครือข่าย 
ระยะเวลาการด้าเนินทาง การจัดระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
งานที่จะรับจ้าง 

25 

3 ประสบการณ์ผลงานของนิติบุคคล และความพร้อมของทีมบุคลากร 25 

4 ข้อได้เปรียบ / จุดเด่น ที่ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 10 
คะแนนรวม 100 

 
12. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และผลงาน 

ข้อมูล เอกสาร ผลการศึกษาวิเคราะห์ รายงาน และทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ 
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้กับส้านักงานฯ ตามสัญญาจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาของ
ส้านักงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่ส่งมอบหรือเผยแพร่ข้อมูล เอกสาร ผลการศึกษาวิเคราะห์ และรายงาน 
ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือน้าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากส้านักงาน 

13. จรรยาบรรณของผู้รับจ้าง 
13.1 ห้ามเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคและการค้าของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างเข้าไปท้าการ

ส้ารวจข้อมูล (อาจมีการท้าสัญญา Non-Disclosure Agreement) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มเข้า
ไปให้บริการฯ หรือท้าสัญญา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล 
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13.2 กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็นแก่สาธารณชน ผู้รับจ้างจะต้องให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นตาม
หลักวิชาการโดยไม่อ้างอิง หรือระบุถึงบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างเข้าไปท้าการส้ารวจข้อมูล (เว้นแต่จะ
ได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล) ตามท่ีตนทราบอย่างถ่องแท้แก่สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง 
 

14. ผู้ประสานงานฝ่าย สนช. 
ส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
นายเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส  
โทรศัพท์: 02-017 5555 ต่อ 546 
โทรสาร: 02-017 5566 
อีเมล์: chalermpong@nia.or.th 

 


