
 

ประกาศ 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

เร่ือง  ประกาศรางการจางเหมาดําเนินงานโครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อพฒันาความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับกลุมผูนํารุนใหมภาครัฐและเอกชน รุนที่ 1 

(Public Private Chief Innovation Leadership #1) 
เลขท่ี 0055/2562 

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

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) มีความประสงคจะประกาศรางขอบเขตงาน 

(Terms of Reference) การจางเหมาดําเนินงานโครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา

ความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับกลุมผูนํารุนใหมภาครัฐและเอกชน รุนที่ 1 (Public Private Chief 

Innovation Leadership #1) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
 

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาจางเหมาดําเนินงานโครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา

ความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับกลุมผูนํารุนใหมภาครัฐและเอกชน รุนที่ 1 (Public 

Private Chief Innovation Leadership #1) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-

bidding)  

วงเงินงบประมาณโครงการ : 5,500,000 บาท (หาลานหาแสนบาทถวน) 

ราคากลาง (ราคาอางอิง) :  5,500,000.-บาท (หาลานหาแสนบาทถวน) 

วันที่ประกาศราง TOR :  9 สิงหาคม 2562 

วันที่สิ้นสุดรับฟงคาํวิจารณ : 15 สิงหาคม 2562 
 

สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม และสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความเห็น  

สถานท่ีติดตอ :  สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)  

เลขท่ี 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

(นําสง ณ ฝายพัสดุ ชั้น 4) 

โทรศพัท : 02 – 017 5555 ตอ 602, 623, 634 

โทรสาร :  02 – 017 5566 

เว็บไซต : www.nia.or.th และ www.gprocurement.go.th 

e-mail : procurement@nia.or.th, thayika@nia.or.th 

สาธารณชนที่ตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็น ตองเปดเผยชื่อและที่อยูของผูใหขอเสนอแนะ 

วิจารณ หรือมีความเห็นดวย 
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เกณฑอางอิง (Term of Reference) 

จางเหมาดําเนินงานโครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับกลุมผูนาํรุนใหมภาครัฐและเอกชน รุนที่ 1 

(Public Private Chief Innovation Leadership #1) 
 

1. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สนช. เปนหนวยงานท่ีมีพันธกิจในการพัฒนา

นวัตกรรมภาครฐั ภาคการผลิต และภาคสังคมโดยรวมอยางเปนระบบและยั่งยืน ภายใตวิสัยทัศน “องคกรหลัก

ในการเสริมสรางระบบนวัตกรรมแหงชาติ เพ่ือเพ่ิมคุณคาที่ยั่งยืน” ผานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความเขมแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) ยุทธศาสตรที่ 2 สราง

สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) ยุทธศาสตรที่ 3 สรางคุณคา

ใหมทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาสูองคกรแหงนวัตกรรม (Innovative 

Organization) สนช. ไดเนนการเสริมสรางระบบนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนผานยุทธศาสตรทั้ง 6 ดาน อีกทั้งระบบ

นวัตกรรมที่เสริมสรางนั้นตองนําไปสูการเพ่ิมคุณคาที่ย่ังยืน ผานการสรางความเขมแข็งของเครือขายนวัตกรรม

อยางเปนระบบและกอใหเกิดการยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมของเครือขายและสมาชิกจากภาคสวนตางๆ 

การดําเนินงานตามบทบาทที่เปนหนวยงานผูขับเคลื่อนการสรางเครือขายนั้น ไมใชเร่ืองท่ีจะสามารถ

ทําไดโดยงายจากเปาหมายรวมกันเทานั้น หากแตตองเขาใจดวยวาการสรางนวัตกรรมในประเทศไทยเปนเร่ือง

ที่มีความซับซอนสูง ท้ังในดานศักยภาพทางระบบการคิดวิเคราะหของบุคลากรและหนวยงาน ที่สวนใหญ 

ยังไมอยูบนฐานของการตั้งคําถามใหม และมีระบบวิเคราะหที่เชื่อมโยงตัวอยางและการพัฒนาของหนวยงาน

อ่ืนๆ มาตอยอดได และดวยนวัตกรรมเองนั้น เปนสิ่งที่สื่อสารทําความเขาใจในข้ันตอนและกระบวนการ 

ตลอดจนปจจัยที่มีผลตอผลผลิตและผลสัมฤทธ์ิใหเปนรูปธรรมไดยาก ทําให สนช. ในฐานะผูเลนบทบาท 

“พี่ เลี้ ยงผูผลักดัน” (System Integrator and Network Catalyst) ใหหนวยงานตางๆ ในประเทศที่มี

ทรัพยากรแตละดาน รวมมือกันเพ่ือรวมคิดรวมพัฒนาตอยอด หรือสรางคําถามใหมๆ เพื่อการพัฒนานวัตกรรม

ใหไดนั้น บุคลากรและสํานักงานฯ จะตองเปนเจาของความรูและทักษะสองลักษณะควบคูกันไป คือ “การสราง

และขับเคลื่อนเครือขาย” และ “กระบวนการคิดและการสรางนโยบายนวัตกรรม” ซึ่งในการเปนผูผลักดัน

เครือขายผูนําองคกรภาครัฐในการสรางนวัตกรรมน้ัน สนช.มีความจําเปนที่จะตองสรางกรอบแนวทางการ

ดําเนินการ ในการสรางและชวยผลักดันใหการรวมตัวกันของเครือขายองคกรเหลานี้มีความตอเนื่อง และ 

มีความเปนไปไดในการสรางผลผลิตที่เปนนโยบายนวัตกรรม และมีผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาเชิงระบบ ตลอดจน

สรางใหมีนวัตกรรมตอไดในอนาคต ทั้งในมิติของความตอเนื่องของนวัตกรรม และมิติของความสืบเนื่องของ

เครือขายความรวมมือในการชวยกันคิด วิเคราะห ทดลอง แบงปนขอมูล ประสบการณ ความชํานาญ ตลอดจน

มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบทเรียนกันอยางสม่ําเสมอ โดย สนช. ถอยออกจากบทบาทการเปนพ่ีเลี้ยงผูผลักดัน 

(System Integrator and Network Catalyst) แลว เครือขายในลักษณะนี้สามารถท่ีจะสืบทอดสงตอไปได

อยางย่ังยืน 
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จากขางตน สนช. จึงควรที่จะมีการพัฒนากรอบการดําเนินงาน เนื้อหา และออกแบบกิจกรรม 

ที่สามารถที่จะใชเปนมาตรฐานขั้นตนในการปฏิบัติงานดานการสรางเครือขายผูนําภาครัฐเพ่ือสรางนวัตกรรม 

ไปพรอมๆ กับการสรางศักยภาพบุคลากรตอการเรียนรูการสรางและขับเคลื่อนเครือขาย ผานเนื้อหาการสราง

นวัตกรรมดานตางๆ ที่ สนช. มี เพ่ือเปนการสรางหลักสูตรและการจัดอบรมที่มีองคความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม

และนโยบายนวัตกรรม ควบคูกับองคความรูในเรื่องการสรางเครือขายกันระหวางหนวยงานภาครัฐ โดยผาน

กระบวนการสรางความรวมมือระหวางผูบริหารในระดับการตัดสินใจเชิงนโยบายของหนวยงานภาครัฐตางๆ 

ที่มีทิศทางดานนโยบายเรื่องนวัตกรรมเขามาเก่ียวของ และให สนช. เปนผูรวมเรียนรูในการพัฒนาหลักสูตร

และดําเนินกิจกรรมนํารองไปพรอมๆ กันดวยหวังวาในฐานะองคกรพ่ีเลี้ยงผูผลักดัน (System Integrator and 

Network Catalyst) ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญ ทั้งในดานการพัฒนาเครือขายความรวมมือ การสรางและ

ออกแบบนโยบายนวัตกรรมในแตละดาน เพ่ือใหสามารถนําไปสูการสรางการพัฒนาท่ียกระดับสังคมดวย

นวัตกรรมและสรางความยั่งยืนไดในที่สุด  
 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรมหลักสูตรเครอืขายนวัตกรรมภาครัฐในระดับนโยบาย 

2.2 เพื่อใหเกิดการรวมสรางสรรคนโยบายขององคกร ท่ีสะทอนการสงเสริมการสรางความเขมแข็ง

ของระบบนิเวศนวัตกรรมแหงชาติ 

2.3 เพื่อสรางศักยภาพผูนําภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมในรูปแบบ

เครือขายความรวมมือ 

2.4 เพ่ือเปนพื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายที่จะสามารถนําไปสูการปฏิบัติใหสัมฤทธ์ิผล

ในอนาคต 
 

3. ขอบเขตการดําเนินงาน 

3.1 จัดกิจกรรมถายทอดความรูและหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความสามารถทาง

นวัตกรรมสําหรับกลุมผูนํารุนใหมภาครัฐและเอกชน รุนท่ี 1 (Public Private Chief Innovation Leadership 

#1) โดยสอดคลองกับเปาหมายตอไปนี้ 

 3.1.1 ยกระดับความสามารถการขับเคลื่อนนโยบายดานนวัตกรรมแกผูเขารับการอบรม 

 3.1.2 จัดกิจกรรมพัฒนาองคความรูใหเขาใจถึงทักษะการออกแบบนโยบาย ดังนี้ 

  - การเปดโลกทัศน สรางแรงบันดาลใจ ผานกระบวนการรับฟง การแลกเปลี่ยนวิธีคิด 

ในรูปแบบการสนทนา (Inspiration Dialogue) จากผูนํา ผูเชี่ยวชาญ ดานนวัตกรรม 

(Innovation Leaders) ทั้งจากในประเทศและตางประเทศ 

  - เรียนรูการพัฒนาประเทศ และรับมือการแกปญหาตางๆ ดวยการนวัตกรรมเพ่ือลด

ความเสี่ยงในแตละดาน ประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม การศึกษาเกี่ยวกับ

ผลกระทบทางภูมิศาสตร สังคมและเทคโนโลยี พรอมกับการ สังเคราะห วิเคราะห 

ใหสอดคลองกับบริบทการแกปญหา และพัฒนาในบริบทของประเทศไทย 
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  - การบรรยายเนื้อหา เร่ืองนวัตกรรมและเครือขายขับเคลื่อนนโยบาย โดยผูทรงคุณวุฒิ 

ท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณในการสรางเครือขายและสรางนวัตกรรม 

  - ใช Flipped Learning โดยตองมีแพ็คเกจการเรียนรู และสื่อการสอนใหกับผูอบรม 

แลวใชผลผลิตตั้งตน เพ่ือยอนดูวิธีการและการ Breakthrough ใหไดนวัตกรรม 

  -  เรียนรู เคร่ืองมือ และกระบวนการการคาดการณอนาคต และกระบวนการการ

ออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย 

3.2 จัดหาวิทยากรท่ีมีประสบการณ และใหสอดคลองเหมาะสมกับการฝกอบรมตลอดหลักสูตร 

รวมถึงอํานวยความสะดวกในการเดินทาง ที่พัก คาตอบแทนของวิทยากร ซึ่งอาจจะเปนวิทยากรทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 

3.3 จัดหาบุคลากรท่ีมีความสามารถเหมาะสมในการสรุปเนื้อหาการอบรมในระหวางคาบเรียน โดย

ตองสรุปเนื้อหาใหมีความเชื่อมโยงกับที่วิทยากรบรรยาย และใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดมากที่สุดตลอดหลักสูตร 

รวมถึงอํานวยความสะดวกในการเดินทาง ที่พัก คาตอบแทนของบุคลากร 

3.4 จัดหาสถานท่ีจัดกิจกรรมตลอดหลักสูตร พรอมอาหารวาง อาหารกลางวันและอาหารเย็น ใหกับ

ผูเขารวมรับการฝกอบรมและเจาหนาที่ท่ีเขารวมไมต่ํากวา 70 คน 

3.5 จัดทําการประชาสัมพันธใหตรงตามกลุมเปาหมาย ทั้งออนไลน และออฟไลน  

3.6 จัดทํา Roll up และ Backdrop กิจกรรมภายในงานและกิจกรรมโครงการหลักสูตรอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับกลุมผูนํารุนใหมภาครัฐและเอกชน รุนท่ี 1 ตลอด

หลักสูตรฯ 

3.7 จัดเตรียมระบบลงทะเบียน รับสมัคร ลงเวลาเขาอบรม และฐานขอมูลทั้งรูปแบบ ออนไลน และ

ออฟไลน เชนการจัดการ (Directory) โดยระบุรายละเอียด ชื่อ-ที่อยูของสํานักงาน หรือสถานประกอบการ 

ตําแหนงงาน ภาพถายปจจุบัน พรอมรายละเอียดการติดตอ และขอมูลสําคัญอ่ืนๆ เพื่อสรางฐานขอมูลการ

แผนภาพสรางเครือขายผูนําภาครัฐและเอกชน 

3.8 จัดเตรียมอุปกรณการเรียนและอบรมตลอดหลักสูตร อาทิ กระเปาใสเอกสาร ปากกา อุปกรณ

เพ่ือการเรียนการสอนตาง ๆ และของท่ีระลึกใหแกผูเขาอบรม ตามที่ผูวาจางกําหนด จํานวนไมตํ่ากวา 70 ชุด 

3.9 จัดทําเสื้อโปโล และเสื้อแจคเก็ตสําหรับใชในโครงการฯ จํานวน ไมต่ํากวา 80 ตัว  

3.10  จัดหาเจาหนาที่อํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตลอดโครงการ จํานวนไมต่ํากวา 10 

คน 

3.11  จัดเตรียมของท่ีระลึกสําหรับวิทยากรจํานวนไมต่ํากวา 20 ชุด 

3.12  ดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะใหผูเขารวมอบรม เชน จัดการศึกษาดูงานทั้งในประเทศ

และตางประเทศ โดยใหมีความเหมาะสมและเก่ียวของกับวัตถุประสงคของการดําเนินการอบรม หรือตามที่ 

สนช.กําหนด 

3.13  ประสานงาน จัดหาที่พัก อาหารและเคร่ืองดื่ม ยานพาหนะในการเดินทางตลอดการศึกษาดูงาน

ตามท่ี สนช. กําหนด 
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3.14  จัดหาเจาหนาที่ดูแลคณะฯ ท่ีเดินทางไปศึกษาดูงาน โดยทําหนาที่ติดตอประสานงาน รวบรวม

เอกสารตางๆ ตามจํานวนที่สํานักงานฯ กําหนด 

3.15  รับผิดชอบคาดําเนินการและคาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศ เชน 

คาเย่ียมชมสถานท่ีศึกษาดูงาน คาเจาหนาที่ดูแลคณะฯ และคาธรรมเนียมตางๆ เปนตน 

3.16  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานในรูปแบบของเว็บไซต ที่มีความนาสนใจเพ่ือใหผูอาน

สามารถเขาใจภาพรวม และประเด็นหลักของเนื้อหาในการอบรม ซึ่งมีเนื้อหาในสวนตางๆ ที่เปนภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

3.17  จัดทําและบันทึกภาพและวีดีโอตลอดระยะเวลาของโครงการ และวีดีโอสรุปหลังจากสิ้นสุด

โครงการตามความตองการของ สนช. 

3.18  บันทึกวิดีโอสัมภาษณ พรอมตัดตอ ผูเขารวมอบรม เพ่ือสอบถามความคาดหวังกอน ระหวาง 

และหลังจากเขารวมโครงการ จํานวน 10 ราย 

3.19  จัดเตรียมแฟมใบประกาศ และใบประกาศใหกับผูเขาอบรม 
 

4 คุณสมบัติของผูรับจาง 

4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

4.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

4.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

4.4 ไมเปนนิติบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

4.5 ไมเปนนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

4.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครฐักําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.7 เปนนติิบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

4.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนที่เขาย่ืนขอเสนอใหแกสํานักงาน

นวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ 

อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

4.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 

4.10  ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

การคลังกําหนด 

4.11  ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลาง 
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4.12  ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรบัรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย

ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

4.13  ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ

จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด 

4.14  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่มีประสบการณการทํางานที่สัมพันธกับหัวขอท่ีประกาศจาง

ดังกลาว โดยมีมูลคาของผลงานไมนอยกวา 2,000,000. -บาท (สองลานบาทถวน) และเปนผลงานที่เปน

คูสัญญาเดียวและทําสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหรือหนวยงานเอกชนที่เชื่อถือได โดยผูเสนอราคาจะตองสง

เอกสารหนังสือรับรองผลงานหรือสําเนาสัญญาหรือสําเนาใบสั่งซื้อ/สั่งจาง มาประกอบการพิจารณา  
 

5. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
วัน 

30 60 90 120 150 180 

1. จัดทํารายละเอียดกิจกรรมหลักสูตรกิจกรรม และวิทยากร          

2. ประชาสัมพันธหลักสูตร PPCIL          

3. จัดทําการรับสมัครและคัดเลือกผูเขารวมโครงการPPCIL          

4. ดําเนินงานจัดกิจกรรมหลักสูตร  PPCIL           

5. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน       
 

6. ผลงานที่สงมอบงาน 

ผูรับจางจะตองจัดสงผลงานดังตอไปน้ีเปนจํานวน 3 ชุด พรอมไฟลสําเนารายงานเปนอิเล็กทรอนิกส

จํานวน 1 ชุด บันทึกในฮารดดิสกพกพา (External hard disk) 

6.1 รายงานกระบวนการกอนจัดงาน (Pre-Event Report) เพ่ือเสนอแผนงาน กําหนดการ 

รายละเอียดข้ันตอนวิธีการดําเนินงาน และสื่อประชาสัมพันธกอนเร่ิมโครงการและระหวางการดําเนินโครงการ 

6.2 รายงานเบ้ืองตน (Inception Report) เพ่ือเสนอรายงานผลความกาวหนาในการดําเนินงาน 

เอกสารประกอบการอบรม รวมถึงเอกสารเนื้อหา รายละเอียดการอบรม สรุปเนื้อหาวิทยากร อุปกรณ วัสดุ 

และของที่ระลึกที่ใชในโครงการตามขอบเขตการดําเนินงาน 

6.3 รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) เพ่ือเสนอผลการดําเนินงานที่ผานมา พรอมทั้งสรุปบทเรียน

และโครงการ โดยแบงเปน รายงานสรุปฉบับสมบูรณ พรอมทั้งไฟลภาพนิ่ง วิดีโอสรุปเน้ือหาและการบรรยาย

ของวิทยากรทุกทาน และรายงานสรุปผลการฝกอบรมและประเมินผลความพึงพอใจจากการฝกอบรม  
 

7. งบประมาณ 

 วงเงินงบประมาณในการดําเนินงาน 5,500,000.-บาท (หาลานหาแสนบาทถวน) 



Page | 6  

8. ราคากลางและแหลงที่มา 

8.1 ราคากลางคอื 5,500,000.-บาท (หาลานหาแสนบาทถวน) 

8.2 แหลงที่มาของราคากลาง 

 - หลักเกณฑราคากลางการจางที่ปรึกษาไทย สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ป 2556 

 - หลักเกณฑและอัตราคาใชจายการวิจัยที่คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.) กําหนด (ตาม

แบบ วช. 2 ค - ป 2556) 

 - หลักเกณฑการใหบริการวิชาการและการจัดสรรรายไดจากการรับงานบริการวิชาการ (ฉบับที่ 

8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ประกาศ ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2556 

ตารางประมาณการรายการคาใชจายในโครงการ 

รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาทตอหนวย) 

หมวดที่ 1 หมวดคาตอบแทนบุคคลากร 1,000,000 

หมวดที่ 2 หมวดคาใชสอยและจัดกิจกรรม 3,000,000 

หมวดที่ 3 หมวดคาวัสดุ/อุปกรณ 1,000,000 

หมวดที่ 4 หมวดคาใชจายอ่ืนๆ 500,000 

รวมงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม 5,500,000 

หมายเหตุ: คาใชจายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได 
 

9. วิธีการจายคาจาง 

ผูวาจางจะจายเงินซึ่งเปนเงินบาทโดยตรงใหแกผูรับจาง โดยจะจายคาจางใหภายหลังจากที่ผูรับจางได

สงมอบผลงานใหแกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผูวาจางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับผลงาน

ดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว 

โดยกําหนดจายคาจาง จํานวน 3 (สาม) งวด ดังนี้ 

งวดท่ี 1 กําหนดจายคาจางรอยละ 30 ของวงเงินคาจาง เมื่อผูรับจางสงผลงานที่ตองสงมอบ 

รายงานกระบวนการกอนจัดงาน (Pre-Event Report) ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ 

ลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับผลงานดังกลาวเปนที่เรยีบรอย

แลว 

งวดท่ี 2 กําหนดจายคาจาง รอยละ 40 ของวงเงินคาจาง เมื่อผูรับจางสงผลงานที่ตองสงมอบ 

รายงานเบื้องตน (Inception Report) ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรบัผลงานดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว 
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งวดท่ี 3 (งวดสุดทาย) กําหนดจายคาจาง รอยละ 30 ของวงเงินคาจาง เมื่อผูรับจางสงมอบรายงาน

ฉบับสมบูรณ (Final Report) ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาและ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรบัผลงานดังกลาวเปนที่เรยีบรอยแลว 
 

10. หลักเกณฑในการพิจารณา  

ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอครั้งน้ี คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดขอเสนอที่

สอดคลองและครอบคลุมขอกําหนดงาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัดสินโดยใชหลักเกณฑการประเมินคา

ประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) 

ท้ังนี้พิจารณาใหคะแนนตามปจจัยและกําหนดใหน้ําหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ 100 ดังนี้ 

 1) ราคาที่ย่ืนขอเสนอ (Price)   กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 20 

 2) ขอเสนอทางดานเทคนิค   กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 80 
 

11. กรรมสิทธิ์ในขอมูล เอกสาร และผลงาน  

ขอมูล เอกสาร และผลงาน ท่ีผูประเมินไดปฏิบัติงานใหกับ สนช. ตามสัญญาจะตกเปนกรรมสิทธ์ิและ

ลิขสิทธ์ิของ สนช. โดยผูรับจางจะตองไมสงมอบและไมเผยแพรขอมูล เอกสาร และผลงานที่ไดจากการ

ปฏิบัติงานนี้ใหแกผูใดหรือนําไปใชประโยชนโดยไมไดรับความยินยอมจาก สนช. 
 

12. จรรยาบรรณของผูรับจาง 

 12.1 หามเปดเผยขอมูลทางเทคนิคและการคาของบริษัทที่ เข าโครงการ (Non-Disclosure 

Agreement) ภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันท่ีเริ่มเขาไปใหบริการหรือเซ็นสัญญา เวนแตจะไดรับการ

ยินยอมจากผูเปนเจาของขอมูล 

 12.2 กรณีที่ตองแสดงขอคิดเห็นแกสาธารณชน ผูรับจางจะตองใหขอมูล และแสดงความคิดเห็นตาม

หลักวิชาการที่ไมอางอิง หรือระบุถึงบริษัทท่ีใหบริการ (เวนแตจะไดรับการยินยอมจากผูเปนเจาของขอมูล) 

ตามท่ีตนทราบอยางถองแทแกสาธารณชนดวยความสตัยจริง 
 

13. ผูประสานงาน 

 งานสถาบันวิทยาการนวัตกรรม ฝายพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม 

 นางสาวฐายิกา จันทรเทพ 

 ตําแหนง: นักสงเสรมินวัตกรรม 

 โทรศพัท: 02-017 5555 ตอ 602 

 โทรสาร: 02-017 5566 

 


