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  เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) 
จ้างเหมาด าเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีเชิงลึกด้าน 5G  

 

1. หลักการและเหตุผล 
จากวิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรีที่ต้องการพัฒนา “วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ 

(New Economic Warrior: NEW) และประเทศไทยจะเป็นพ้ืนที่เปิดส าหรับการเติบโตของอาเซียน” โดยมี
ยุทธศาสตร์เปิดพ้ืนที่ 4 ด้าน ได้แก่ 1) เป็นพ้ืนที่เปิดรับผู้ที่มีทักษะสูงจากทั่วโลก (Talent) 2) เป็นพ้ืนที่เปิดรับ
การเร่งการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น (Business Growth) 3) เป็นพ้ืนที่เปิดรับและสนับสนุนการลงทุนใน
วิสาหกิจเริ่มต้น (Investment) และ 4) เป็นพื้นที่เปิดรับการสร้างและพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการเติบโตของ
วิสาหกิจเริ่มต้น (Ecosystem) ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup 
Committee) ยังได้พัฒนาแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น ของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 - 2564) โดยเร่ง
ด าเนินการให้มีการจัดตั้งโปรแกรมเพ่ือบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น เพ่ือสร้างให้เกิดมาตรฐานในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างมาตรฐานในการคัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้นในระยะแรก Pre-Seed เพ่ือพิจารณา
ขอรับสิทธิประโยชน์หรือเงินทุนให้เปล่า ซึ่งจะช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและ
สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentor) 
ตลอดจนส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีเป็นส าคัญ  

 
โดยปีนี้ สนช. ได้มุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) ด้าน 5G  
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สนช. จึงได้ด าเนินโครงการแพลตฟอร์มพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น

เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech Startup Development Platform) โดยมีการคัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้นที่ มี
รูปแบบธุรกิจและพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกจากหน่วยบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองจาก สนช. 
หน่วยบ่มเพาะเอกชน เช่น U.reka SPRINT ตลอดจนวิสาหกิจเริ่มต้นที่มีศักยภาพ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการพัฒนา

แพลตฟอร์มพัฒนาวิสาหกิจเริม่ต้นเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech Startup Development Platform) 
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ผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) โดยมีความร่วมมือกับพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยี เช่น 
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) สมาคมสมองกลฝัง
ตัวไทย (TESA) เป็นต้น จากนั้นผลักดันเข้าสู่กระบวนการเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น (Acceleration program) 
ของสนช. เช่น AGrowth, Space-F และ SPARK ตลอดจนส่งเสริมให้วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถเข้าสู่แหล่งเงินทุน 
เช่น NIA Venture, Open Innovation, PMU C และ National Venture Port เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
วิสาหกิจเริ่มต้นและสามารถขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต 

  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีเชิงลึกด้าน 5G 
2.2 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายประชาคม (community) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสนับสนุน

และผลักดันให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech Startup) ด้าน 5G 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น ผู้ประกอบการนวัตกรรมในระยะเริ่มต้น หรือมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบเทคโนโลยีเชิงลึก 

 

4. ขอบเขตการด าเนินงาน 
กิจกรรมการพัฒนา บ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) จะต้องมุ่งเน้นการด าเนินการจัด

กิจกรรมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนาต้นแบบด้านเทคโนโลยีเชิงลึกและ
ปรับปรุงรูปแบบธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) ซึ่งจะต้องมีการด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญอันประกอบด้วย ดังนี้ 

4.1 วางแผนและพัฒนาหลักสูตรโดยครอบคลุมทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาธุรกิจและการพัฒนา
ต้นแบบ ในรูปแบบการอบรมบ่มเพาะ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการให้ค าปรึกษา(Mentorship)  

4.1.1 ก าหนดรายละเอียดหลักสูตรและการฝึกอบรม 
4.1.2 จัดหาวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีด้าน 5G รวมทั้งทางด้าน

บริหารธุรกิจ เช่น กฎหมาย การเงิน การระดมทุน เพ่ือให้ค าแนะน าแก่วิสาหกิจเริ่มต้นที่
เข้าร่วมโครงการสามารถจัดท าแผนธุรกิจได้จริง 

4.1.3 อ านวยความสะดวกในการเดินทางและที่ พักรวมถึงค่าตอบแทนของวิทยากรที่มี
ประสบการณ์ในหัวข้อที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการฝึกอบรม 

4.2 จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมตลอดหลักสูตร พร้อมอาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็นและ
อุปกรณ์ในการเรียนการสอน ให้กับผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า 30 คน 

4.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ สรรหา และคัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้นอย่างน้อย 10 ราย  
4.3.1 ออกแบบจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ 
4.3.2 ประชาสัมพันธ์ข่าว/ภาพข่าว เปิดตัวโครงการและระหว่างด าเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจ

เริ่มต้นเทคโนโลยีเชิงลึกด้าน 5G ทางสื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ไม่น้อยกว่า 
10 ครั้ง 
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4.3.3 ประชาสัมพันธ์เนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น เว็ปไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ 
หนังสือพิมพ์ ตลอดจนการเชิญสื่อและผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ( Influencer) ให้ช่วย
เขียนบทความ และ/หรือ ประชาสัมพันธ์โครงการโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและ
เครือข่ายของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ไม่น้อยกว่า 10 
ครั้ง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

4.3.4 จัดท ารายงานสรุปช่องทางและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ต่างๆ  
4.4 จัดการอบรมบ่มเพาะเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีเชิงลึกด้าน 5G รวมถึง

การให้ค าปรึกษาตลอดโครงการ 
4.5 จัดกิจกรรมน าเสนอผลงาน (Demo Day) ระหว่างนักลงทุน บริษัทเอกชน สมาคมและภาครัฐ

เพ่ือน าเสนอผลงานและต่อยอดสู่ระยะต่อไป 
4.5.1 จัดกิจกรรมและเชิญชวนนักลงทุน สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

การศึกษา ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงาน (Demo Day) และกิจกรรม
เชื่อมโยงเครือข่าย (Networking)  

4.6 จัดท าวิดิโอ VDO Presentation เพ่ือสรุปและประมวลผลภาพรวมโครงการ เป็นภาษาอังกฤษ 
และมี subtitle เป็นภาษาไทย โดยมีเนื้อหาตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
 

5. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
5.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
5.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
5.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
5.4 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
5.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

5.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

5.7 เป็นนิติบุคคลผู้ที่มีอาชีพเดียวกับงานท่ีประกาศจ้าง 
5.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ส านักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

5.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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5.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

5.11  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

5.12  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

5.13  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ก าหนด 

5.14  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานที่ประกาศ ในวงเงิน  
ไม่น้อยกว่า 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียว และท าสัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องส่งเอกสารหนังสือรับรอง
ผลงานหรือส าเนาสัญญาหรือส าเนาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง มาประกอบการพิจารณา 
 

6. เงื่อนไขการจ้าง 
6.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการประสานงานกิจกรรมการอบรมต่างๆที่อยู่ภายใต้พ้ืนที่ขอบเขตที่

รับผิดชอบ 
6.2 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบรายงานผลการด าเนินงานสมบูรณ์ทั้งหมดภายใน 5 เดือน นับแต่วันที่ลงนาม

ในสัญญาจ้าง และต้องรับประกันผลงานให้เสร็จสมบูรณ์ หากมีข้อบกพร่องต้องติดตามแก้ไขปรับปรุงให้
เรียบร้อยโดยเร็วตามระยะเวลาที่ส านักงานฯ ก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน จ านวน 5 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ระยะเวลา (เดือน) 

1 2 3 4 5 

1.   การประชาสัมพันธ์โครงการและการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ      

2.   รับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ          

3.   คัดกรองผู้สมัครตามคุณสมบัติที่ก าหนด          

4.   งานเปิดตัวโครงการ           

5.   ด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ          
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6.   ส่งรายงานระยะที่ 1          

7.   ส่งรายงานระยะที่ 2          

8.  ส่งมอบงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ายงวดสุดท้าย      

 
8. งบประมาณและค่าจ้าง 

ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
 

9. ราคากลางและแหล่งท่ีมา 
9.1 ราคากลาง คือ 4,984,000.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
9.2 แหล่งที่มาของราคากลาง  
 - บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชั่น เทคโนโลยี จ ากัด 
 - บริษัท เดอะแซสซี่ จ ากัด 
 - บริษัท วายด์บลู จ ากัด 

 

10. ผลงานที่ต้องส่งมอบ 
10.1 รายงานระยะที่ 1 ประกอบด้วย แผนการฝึกอบรมและกิจกรรม การประชาสัมพันธ์โครงการ

และระหว่างด าเนินโครงการ รวมถึงข้อมูลที่ปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
10.2 รายงานระยะที่ 2 ประกอบด้วย รายงานผลการประเมินศักยภาพเบื้องต้น วิเคราะห์จุดอ่อนจุด

แข็งของวิสาหกิจเริ่มต้นและเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
10.3 รายงานฉบับสมบูรณ์สรุปผลการด าเนินงานโครงการก าหนดส่งมอบ นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญาจ้าง โดยจัดท ารูปเล่มจ านวน 3 ชุด พร้อมไฟล์บันทึกในฮาร์ดดิสก์ ประกอบด้วย 
1) รายงานผลการประเมินศักยภาพ จุดอ่อนจุดแข็งของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และแผน

ธุรกิจหลังเข้าร่วมโครงการ จนถึงการน าเสนอผลงาน (Demo Day) 
2) เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
3) จัดท าวิดิโอ VDO Presentation เพ่ือสรุปและประมวลผลภาพรวมโครงการ เป็นภาษาอังกฤษ 

และมี subtitle เป็นภาษาไทย โดยมีเนื้อหาตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
 

11. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง 
 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างส าหรับการท างานของผู้รับจ้าง วงเงินไม่เกิน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามขอบเขตการด าเนินงาน 
 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้าง โดยจะจ่ายค่าจ้างให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้ส่ง
มอบผลงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว 
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 โดยก าหนดจ่ายค่าจ้าง จ านวน 3 (สาม) งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 ก าหนดจ่ายร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานระยะที่ 1 โดยมีรายละเอียด

ของแผนงาน ก าหนดการ รายละเอียดขั้นตอน วิธีการด าเนินงานตามขอบข่ายของงาน และ
ครอบคลุมขอบเขตของโครงการ ภายใน 1 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว 

งวดที่ 2 ก าหนดจ่ายร้อยละ 50 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานระยะที่ 2 ภายใน 4 เดือน 
นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว 

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ก าหนดจ่ายร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) โดยมีรายละเอียด ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พร้อมข้อเสนอโครงการของ
วิสาหกิจเริ่มต้น ภายใน 5 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว  

 

12. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน 
ข้อมูล เอกสาร และรายงาน ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่ผู้รับจ้างได้จากการปฏิบัติงานนี้ ตามสัญญาจะ

ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) โดยผู้รับจ้างจะไม่ส่ง
มอบและไม่เผยแพร่ข้อมูล เอกสาร และรายงาน ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือ
น าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก สนช. 

 

13. เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ 
 ผู้ว่าจ้างโดยคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เสนอแนวคิดและการด าเนินงานได้ตรง

ตามวัตถุประสงค์และคาดว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่าจ้าง ซึ่งอาจไม่ใช่ผู้ เสนอราคาต่ าสุด ทั้งนี้
คณะกรรมการสามารถต่อรองราคาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่าจ้าง และขอสงวนสิทธ์ในการให้ค าแนะน า
เพ่ิมเติม ปรับปรุงรายละเอียดของงานบางประการเพ่ือให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้ ผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
ทั้งนี้ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ คณะกรรมการจะ
พิจารณารายละเอียดข้อเสนอที่สอดคล้องและครอบคลุมข้อก าหนดงาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) 
 โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยและก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 ดังนี้ 

1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 20 
2) ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 80 
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ทั้งนี้ ส านักงานก าหนดหัวข้อการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค ดังนี้  
ที ่ หัวข้อให้คะแนน คะแนนเต็ม 
1 
 
 

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ประกอบด้วย แนวทางการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 ความสอดคล้องและครบถ้วนกับขอบเขตงานการด าเนินงาน  

 รูปแบบและความเข้าใจ / แนวคิดในการด าเนินโครงการ  

 การออกแบบหลักสูตรการอบรมและกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ  

 ความเหมาะสมของวิทยากรในหลักสูตร  

60 
 

15 
15 
15 
15 

2 
 

ข้อเสนอด้านแผนในการท างาน แนวทางการประสานงานการจัดงาน รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน การจัดระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม สอดคล้องกับงานท่ีจะรับจ้าง 

20 

3 ประสบการณ์ผลงานของนิติบุคคล และความพร้อมของทีมบุคลากร 10 

4 ข้อได้เปรียบ / จุดเด่น ที่ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 10 
คะแนนรวม 100 

 
14. ผู้ประสานงาน 

นางสาวกวนลี่ พันธุ์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
โทร 0948570333  
โทรสาร 02-017 5566 
อีเมล์ Kuanlee.p@nia.or.th 


