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เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) จ้างเหมาด าเนิน 
โครงการคัดเลือกบุคลากรผู้มีศักยภาพสูงของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) มีควำมประสงค์ในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ 

ทักษะและควำมเชี่ยวชำญทั้งในสำยงำนและข้ำมสำยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลง
ของสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ได้แก่ นวัตกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้งนโยบำยรัฐที่
ตั้งเป้ำหมำยในกำรน ำพำประเทศเข้ำสู่ “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง
เศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ดังนั้น องค์กรและระบบงำนทรัพยำกรบุคคลในองค์กร 
จึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับตัวตำมบริบทและสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพ่ือให้องค์กรสำมำรถเติบโตได้
อย่ำงเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพอย่ำงยั่งยืน องค์กรจึงจ ำเป็นต้องมีกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
บุคคลอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ รวมไปถึงกำรบริหำรจัดกำรผู้ที่มีศักยภำพสูงในองค์กร (Talent 
Management) เพ่ือเป็นกำรเพิ่มสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำนทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร 
ให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 

จำกเหตุผลควำมจ ำเป็นดังกล่ำว ส ำนักงำนฯ จึงจ ำเป็นต้องจัดหำผู้รับจ้ำงที่มีควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรผู้มีศักยภำพสูง (Talent) ในองค์กร เพ่ือด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ 
ออกแบบเครื่องมือในกำรประเมินที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรคัดเลือกบุคลำกรผู้มีศักยภำพสูง
เข้ำสู่กระบวนกำรพัฒนำตำมแนวทำงของส ำนักงำนฯ ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือวำงแผนและจัดเตรียมควำมพร้อมของก ำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบำย เป้ำหมำยและกล
ยุทธ์ขององค์กร 

2.2 เพ่ือคัดเลือกบุคลำกรผู้มีศักยภำพสูงให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งพัฒนำให้มีควำมพร้อมในกำรก้ำวขึ้นสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 

2.3 เพ่ือให้บุคลำกรผู้มีศักยภำพสูงได้ตระหนักถึงคุณค่ำและควำมสำมำรถของตนที่มีต่อองค์กร และ
มีโอกำสได้สร้ำงผลงำนที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะช่วยส่งผลให้บุคลำกรผู้มีศักยภำพสูงเกิดแรงจูงใจในกำรท ำงำน
และท ำให้เกิดควำมผูกพันต่อองค์กร 

2.4 เพ่ือให้กำรจัดสรรทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นไปอย่ำงเหมำะสมตรง
กลุ่มเป้ำหมำยและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

3.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
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3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว 

เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้ นส่วน 
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำร

พัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นเสนอให้แก่กรม ณ วันประกำศ

ประกวดอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

3.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลำง 

3.11  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ก ำหนด 

3.12  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

3.13  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีกลำง เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ก ำหนด 

3.14  ผู้เสนอรำคำต้องมีประสบกำรณ์และมีผลงำนเกี่ยวกับงำนที่รับจ้ำง โดยมีมูลค่ำของผลงำน 
ในหนึ่งโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 500,000. -บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำเดียวและท ำ
สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนเอกชนที่เชื่อถือได้ 

 
4. ขอบเขตการด าเนินงาน 

4.1 ศึกษำวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ภำยนอกองค์กร อำทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์และ
ข้อมูลอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสมกับบริบทองค์กร 
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4.2 สัมภำษณ์เชิงลึกผู้บริหำรระดับสูงของส ำนักงำน เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรวิเครำะห์และ
ออกแบบเครื่องมือกำรประเมินที่เหมำะสม 

4.3 ออกแบบเครื่องมอื และวิธีกำรประเมินในกำรคัดเลือกเจ้ำหน้ำที่ผู้มีศักยภำพสูง 
4.4 เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรประเมินเพื่อคัดเลือกเจ้ำหน้ำที่ผู้มีศักยภำพสูง 

5. ระยะเวลาด าเนินงาน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน จ ำนวน 3 เดือน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ 

ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(เดือน) 
1 2 3 

1 

 ศึกษำวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ภำยนอกองค์กร อำทิ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศำสตร์และข้อมูลอื่นๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนที่เหมำะสมกับบริบทองค์กร 

 สัมภำษณ์เชิงลึกผู้บริหำรระดับสูงของส ำนักงำน เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้ไป
ใช้ในกำรวิเครำะห์และออกแบบเครื่องมือกำรประเมินที่เหมำะสม 

   

2 
ออกแบบเครื่องมือ และวิธีกำรประเมินในกำรคัดกรองเจ้ำหน้ำที่ผู้มี
ศักยภำพสูง 

   

3 
ประเมินเพ่ือคัดกรองเจ้ำหน้ำที่ผู้มีศักยภำพสูง  
และสรุปผลกำรประเมิน 

   

 

6. งบประมาณ 
1,500,000.-บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) ซึ่งรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมและภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย 
 

7. ราคากลางและแหล่งท่ีมา  
7.1 รำคำกลำง 1,450,000.-บำท (หนึ่งล้ำนสี่แสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) 
7.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง 
  - บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จ ำกัด 
  - บริษัท แอดเจส จ ำกัด 
  - บริษัท โพเทนเชีย (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
 

8. ผลงานที่ต้องส่งมอบ 
8.1 เอกสำรแผนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดแผน ประกอบด้วย กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินกำร ผลลัพธ์ 

และผู้รับผิดชอบ 
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8.2 เครื่องมือในกำรประเมินเพ่ือคัดกรองผู้มีศักยภำพสูง 
8.3 รำยชื่อผู้มีศักยภำพสูงพร้อมผลกำรประเมินรำยบุคคล 
 

9. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง 
ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินซึ่งเป็นเงินบำทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้ำง โดยจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้ภำยหลังจำกผู้รับจ้ำงได้ส่ง

มอบผลงำนและคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยก ำหนดกำรจ่ำย
ค่ำจ้ำง จ ำนวน 3 (สำม) งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 ก ำหนดจ่ำยร้อยละ 30 ของวงเงินจัดจ้ำง เมื่อส่งมอบงำนกำรด ำเนินกำร ตำมข้อ 8.1 แล้ว
เสร็จภำยใน 1 เดือน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้
ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 2 ก ำหนดจ่ำยร้อยละ 40 ของวงเงินจัดจ้ำง เมื่อส่งมอบงำนกำรด ำเนินกำร ตำมข้อ 8.2 แล้ว
เสร็จภำยใน 2 เดือน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำและคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้
ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 3 (สุดท้าย) ก ำหนดจ่ำยร้อยละ 30 ของวงเงินจัดจ้ำง เมื่อส่งมอบงำนกำรด ำเนินกำร ตำมข้อ 
8.3 แล้วเสร็จภำยใน 3 เดือน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำและคณะกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำงได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
10. การปกปิดข้อมูล 

ผู้รับจ้ำงจะต้องเก็บรักษำเอกสำร หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจำกส ำนักงำนไว้เป็นควำมลับ และต้องไม่น ำ
เอกสำรหรือข้อมูลใดๆ เปิดเผยแก่บุคคลภำยนอก เว้นแต่จะได้รับค ำยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก
ส ำนักงำน 

 
11.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิคส์ครั้งนี้ ส ำนักงำนพิจำรณำตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) และจะพิจำรณำจำกรำคำรวมโดย
พิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยหลักและน้ ำหนักที่ก ำหนด ดังนี้ 

1) ข้อเสนอด้ำนรำคำที่ยื่นเสนอ (Price)   ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 20 
2) ข้อเสนอด้ำนเทคนิค    ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 80 

ข้อเสนอด้านเทคนิค คะแนน (%) 
1. หลักกำร และแนวทำงกำรด ำเนินงำน  30 
2. ประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดท ำเครื่องมือประเมินบุคลำกรผู้มีศักยภำพสูง 30 
3. ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญของทีมงำนและบุคลำกรในโครงกำร 20 
4.  ข้อมูลและผลงำนของบริษัท 20 
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12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
งำนบุคคลและพัฒนำองค์กร ฝ่ำยบริหำรองค์กร 
โทรศัพท์ 02 017 5555 ต่อ 638 (ณัฐรดำ) 
อีเมล : natharada.r@nia.or.th 

        
 


