เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference)
จ้างเหมาดาเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในรูปแบบออนไลน์
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สนช.) ได้รับมอบหมำยเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ในกำรพัฒนำวิสำหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้เป็นนักรบทำงเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Warrior: NEW)
โดยกำรเชื่อมโยงควำมร่วมมือทุกภำคส่วนในระบบนิเวศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงพัฒนำธุรกิจวิสำหกิจ
เริ่ ม ต้ น ที่ ส ำคั ญ ในภู มิ ภ ำค ทั้ ง นี้ คณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม วิ ส ำหกิ จ เริ่ ม ต้ น แห่ ง ชำติ (National Startup
Committee) ได้ พั ฒ นำแผนกำรส่ ง เสริ ม วิ ส ำหกิ จ เริ่ ม ต้ น ของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 – 2564) โดยเร่ ง
ดำเนินกำรให้มีกำรจัดตั้งโปรแกรมเพื่อบ่มเพำะแนวคิดธุรกิจ และกำรพัฒ นำทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร
ตลอดจนเร่งสร้ำงวิสำหกิจเริ่มต้นออกสู่ตลำดต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงให้เกิดมำตรฐำนในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
และสร้ำงมำตรฐำนในกำรคัดเลือกวิสำหกิจเริ่มต้น ผลักดันให้เกิดกำรสร้ำงธุรกิจนวัตกรรมที่มีควำมเข้มแข็งและ
สำมำรถเติบโตอย่ำงรวดเร็วผ่ำนกำรพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร ภำยใต้ ระบบพี่เลี้ยง (Mentor) เพิ่มอัตรำ
กำรขยำยตัวทั้งทำงด้ำนจำนวนผู้ประกอบกำรและเงินลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศสอดคล้ องตำมนโยบำย
Thailand 4.0 ของรัฐบำล ตลอดจนส่งเสริมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่มุ่งเน้นกำรยกระดับและพัฒนำคุณภำพ
บุคคลำกรในธุรกิจด้ำนเทคโนโลยีเป็นสำคัญ
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงำนดังกล่ำวข้ำงต้น สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ
สนช. เล็งเห็นว่ำปัญญำประดิษฐ์มีควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรสร้ำงวิสำหกิจเริ่มต้นนวัตกรรม ในหลำย
อุตสำหกรรมมีกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (AI) จำกรำยงำนผลกำรศึกษำของ Hello Tomorrow
and The Boston Consulting Group พบว่ำในปี 2018 ระดับควำมเข้มข้นของกำรประยุกต์ใช้เทคโลยี AI ใน
ภำคAgTech, FinTech, HealthTech อยู่ในระดับสูง เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และทักษะแก่บุคลำกรผู้ที่มีควำม
สนใจด้ำนปัญญำประดิษฐ์ (AI) เพื่อเตรียมพร้อมกำรเป็นผู้ประกอบกำรนวัตกรรมรวมไปถึงกำรสร้ำงเครือข่ำย
ด้ำนปัญญำประดิษฐ์ (AI) และมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและเชื่อมโยงผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรสร้ำงให้เกิดระบบ
นิเวศ จึงมุ่งเน้นกำรจัดกิจกรรมสัมมนำพัฒนำองค์ควำมรู้ ด้ำนปัญญำประดิษฐ์ (AI) ในรูปแบบออนไลน์ แก่
บุคลำกร ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงลึกด้ำนปัญญำประดิษฐ์ สร้ำงแนวคิดและทักษะเพื่อ
นำไปต่อยอดกำรทำธุรกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีเชิงลึกต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดองค์ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญด้ำนปัญญำประดิษฐ์(AI) แก่บุคลำกร เพื่อ
สร้ำงนวัตกรรมในสังคมไทย
2.2 เพื่อพัฒนำเครือข่ำยประชำคม (Community) หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน ในกำรสนับสนุน
และผลักดันให้เกิดบุคลำกรที่มีองค์ควำมรู้ด้ำนปัญญำประดิษฐ์ (AI) ตลอดจนผลักดันให้เกิดวิสำหกิจเริ่มต้นด้ำน
เทคโนโลยีเชิงลึก
2.3 เพื่อประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมรับรู้ และเกิดกำรตื่นตัวด้ำนเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (AI) ที่จะ
ส่งผลให้เกิดกิจกรรมทำงเศรษญกิจรูปแบบใหม่ในอนำคต
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3. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษำและบุคลำกรทั่วไป ผู้ที่มีควำมสนใจด้ำนปัญญำประดิษฐ์(AI)
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
กิจกรรมกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ด้ำนปัญญำประดิษฐ์แก่บุคลำกรในรูปแบบออนไลน์ จะต้องมุ่งเน้น
กิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมรู้ ทักษะใหม่ เกิดกำรตื่นตัวและรับรู้ถึงควำมสำคัญของเทคโนโลยีเชิงลึกตลอดจนเป็น
แรงบันดำลใจให้สำมำรถพัฒนำไอเดียและพัฒนำต้นแบบด้ำนเทคโนโลยีเชิงลึก ซึ่งจะต้องมีกำรดำเนินกิจกรรม
ที่สำคัญอันประกอบด้วย ดังนี้
4.1 วำงแผนและพัฒนำหลักสูตรโดยครอบคลุมทำงด้ำนเทคโนโลยี สัมมำเชิงปฏิบัติกำร รวมถึงกำรให้
คำปรึกษำในรูปแบบออนไลน์
4.1.1 กำหนดรำยละเอียดหลักสูตรและกำรฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์
4.1.2 จัดหำวิทยำกร ผู้เชี่ยวชำญ และที่ปรึกษำทำงด้ำนเทคโนโลยีด้ำนปัญญำประดิษฐ์ (AI)
4.1.3 อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดิ น ทำงและที่ พั ก รวมถึ ง ค่ ำ ตอบแทนของวิ ท ยำกรที่ มี
ประสบกำรณ์ในหัวข้อที่สอดคล้องและเหมำะสมกับกำรฝึกอบรม
4.2 ประชำสัมพันธ์โครงกำร สรรหำ ผู้เข้ำร่วมอบรม อย่ำงน้อย 500 คน
4.2.1 ออกแบบจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับโครงกำร
4.2.2 ประชำสัมพันธ์ข่ ำว/ภำพข่ำว เปิดตัวโครงกำรและระหว่ำงดำเนินโครงกำรพัฒ นำองค์
ควำมรู้บุคลำกรด้ำนปัญญำประดิษฐ์ (Seminar for AI Community) ทำงสื่อโทรทัศน์ สื่อ
หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ จำกทรัพยำกรและเครือข่ำยของผู้ว่ำจ้ำงและผู้ รับจ้ำงให้ เ กิด
ประโยชน์และประสิทธิภำพสูงสุด โดยผู้รับจ้ำงเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
4.2.3 ประชำสั มพัน ธ์เนื้อหำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร เช่น เว็ปไซต์ สื่ อสั งคมออนไลน์
หนั งสื อพิมพ์ ตลอดจนกำรเชิญสื่ อและผู้ มี อิ ทธิพลต่ อ กำรตั ดสิ นใจ (Influencer) ด้ำน
ปัญญำประดิษฐ์ (AI) ให้ช่วยเขียนบทควำม และ/หรือ ประชำสัมพันธ์โ ครงกำรโดยใช้
ประโยชน์ จ ำกทรั พยำกรและเครือข่ำยของผู้ ว่ำจ้ำงและผู้ รับจ้ำงให้ เกิด ประโยชน์ แ ละ
ประสิทธิภำพสูงสุด โดยผู้รับจ้ำงเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
4.2.4 จัดทำรำยงำนสรุปช่องทำงและเนื้อหำกำรประชำสัมพันธ์ตำ่ งๆ
4.3 จัดกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้บุคลำกรด้ำนปัญญำประดิษฐ์ (AI) ใน
รูปแบบออนไลน์ รวมถึงกำรให้คำปรึกษำตลอดโครงกำร
4.4 จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนควำมรู้ (Networking & Sharing)
4.4.1 จั ด กิ จ กรรมและเชิ ญ ชวนนั ก ลงทุ น สื่ อ มวลชน หน่ ว ยงำนภำครั ฐ ภำคเอกชน ภำค
กำรศึ ก ษำ และผู้ เ ชี่ ย วชำญ ตลอดจนผู้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กำรตั ด สิ น ใจของผู้ อื่ น ในด้ ำ น
ปัญญำประดิษฐ์เข้ำร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ำย (Networking)
4.5 จัดทำวิดิโอ VDO Presentation เพื่อสรุปและประมวลผลภำพรวมโครงกำร เป็นภำษำอังกฤษ
และมี subtitle เป็นภำษำไทย โดยมีเนื้อหำตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนด
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5. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
5.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
5.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
5.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
5.4 ไม่เป็ น นิ ติบุ คคลซึ่งอยู่ ร ะหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสั ญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ชั่วครำวตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
5.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
5.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
5.7 เป็นนิติบุคคลผู้ที่มีอำชีพเดียวกับงำนที่ประกำศจ้ำง
5.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่ว มกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้ แก่ส ำนั ก งำน
นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอัน
เป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
5.10 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ยนในระบบจั ดซื้ อ จั ดจ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลำง
5.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับ คัดเลื อกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนด
5.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
5.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนด
5.14 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบกำรณ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงำนที่ประกำศ ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่ำ 1,500,000.- บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำเดียว และทำสัญญำ
โดยตรงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้องส่งเอกสำรหนังสือรับรอง
ผลงำนหรือสำเนำสัญญำหรือสำเนำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง มำประกอบกำรพิจำรณำ
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6. ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลำดำเนินงำน จำนวน 4 (สี่) เดือน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ
ระยะเวลา (เดือน)
รายละเอียดการดาเนินงาน

1

2

3

4

1. กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรและกำรรับสมัครผู้เข้ำร่วมโครงกำร
2. รับลงทะเบียนเข้ำร่วมโครงกำร
3. คัดกรองผู้สมัครตำมคุณสมบัติที่กำหนด
4. งำนเปิดตัวโครงกำร
5. ดำเนินโครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้บุคลำกรด้ำนปัญญำประดิษฐ์ (AI)
6. ส่งรำยงำนระยะที่ 1
7. ส่งรำยงำนระยะที่ 2
8. ส่งมอบงำนผลกำรดำเนินงำนฉบับสมบูรณ์และเบิกจ่ำยงวดสุดท้ำย
7. งบประมาณและค่าจ้าง
ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000.- บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน) รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย
8. ราคากลางและแหล่งที่มา
8.1 รำคำกลำง คือ 2,995,203.- บำท (สองล้ำนเก้ำแสนเก้ำหมื่นห้ำพันสองร้อยสำมบำทถ้วน)
8.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง
- บริษัท เอ็น แอนด์ พี ครีเอชั่น จำกัด (สำนักงำนใหญ่)
- บริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด
- บริษัท เซ็นทรัม จำกัด
9. ผลงานที่ต้องส่งมอบ
9.1 รำยงำนระยะที่ 1 ประกอบด้วย แผนกำรฝึกอบรมและกิจกรรม กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร
และระหว่ำงดำเนินโครงกำร รวมถึงข้อมูลผู้เชียวชำญที่เข้ำร่วมโครงกำร
9.2 รำยงำนระยะที่ 2 ประกอบด้วย รำยงำนผลกำรประเมินศักยภำพเบื้องต้น ภำพรวมภำยในงำน
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรและเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม
9.3 รำยงำนฉบับสมบูรณ์สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรกำหนดส่งมอบ นับถัดจำกวันลงนำมใน
สัญญำจ้ำง โดยจัดทำรูปเล่มจำนวน 3 ชุด พร้อมไฟล์บันทึกในฮำร์ดดิสก์ ประกอบด้วย
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1) รำยงำนผลกำรกำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรและกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ำย (Networking &
Sharing)
2) เอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม
3) จัดทำวิดิโอ VDO Presentation เพื่อสรุปและประมวลผลภำพรวมโครงกำร เป็นภำษำอังกฤษ
และมี subtitle เป็นภำษำไทย โดยมีเนื้อหำตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนด
10. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง
ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยค่ำจ้ำงสำหรับกำรทำงำนของผู้รับจ้ำง วงเงินไม่เกิน 3,000,000.- บำท (สำมล้ำนบำท
ถ้วน) รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว ซึ่งครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดตำมขอบเขตกำรดำเนินงำน
ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินซึ่งเป็นเงินบำทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้ำง โดยจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้ภำยหลังจำกผู้รับจ้ำงได้ส่ง
มอบผลงำนและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเห็นชอบรำยงำนดังกล่ำวแล้ว
โดยกำหนดจ่ำยค่ำจ้ำง จำนวน 3 (สำม) งวด ดังนี้
งวดที่ 1 กำหนดจ่ำยร้อยละ 30 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งรำยงำนระยะที่ 1 โดยมีรำยละเอียด
ของแผนงำน กำหนดกำร รำยละเอียดขั้นตอน วิธีกำรดำเนินงำนตำมขอบข่ำยของงำน และ
ครอบคลุมขอบเขตของโครงกำร ภำยใน 1 เดือน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสั ญญำ และ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเห็นชอบรำยงำนดังกล่ำวแล้ว
งวดที่ 2 กำหนดจ่ำยร้อยละ 50 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งรำยงำนระยะที่ 2 ภำยใน 3 เดือน
นับถัดจำกวันที่ลงนำมสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเห็นชอบรำยงำนดังกล่ำวแล้ว
งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) กำหนดจ่ำยร้อยละ 20 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์
(Final Report) โดยมีรำยละเอียด ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ภำยใน 4 เดือน นับถัดจำก
วันที่ลงนำมสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเห็นชอบรำยงำนดังกล่ำวแล้ว
11. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน
ข้อมูล เอกสำร และรำยงำน ตลอดจนผลงำนทั้งหมดที่ผู้รับจ้ำงได้จำกกำรปฏิบัติงำนนี้ ตำมสัญญำจะ
ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สนช.) โดยผู้รับจ้ำงจะไม่ส่ง
มอบและไม่เผยแพร่ข้อมูล เอกสำร และรำยงำน ตลอดจนผลงำนทั้งหมดที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนนี้ให้แก่ผู้ใดหรือ
นำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำก สนช.
12. เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ว่ำจ้ำงโดยคณะกรรมกำรพิจำรณำและคัดเลือกผู้เสนอรำคำที่เสนอแนวคิดและกำรดำเนินงำนได้ตรง
ตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละคำดว่ ำ จะเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผู้ ว่ ำ จ้ ำ ง ซึ่ ง อำจไม่ ใ ช่ ผู้ เ สนอรำคำต่ ำสุ ด ทั้ ง นี้
คณะกรรมกำรสำมำรถต่อรองรำคำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่ำจ้ำง และขอสงวนสิทธ์ในกำรให้คำแนะนำ
เพิ่มเติม ปรับปรุงรำยละเอียดของงำนบำงประกำรเพื่อให้ ได้ผลงำนที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้ ผลกำรตัดสินของ
คณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
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ทั้งนี้ กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ คณะกรรมกำรจะ
พิจำรณำรำยละเอียดข้อเสนอที่สอดคล้องและครอบคลุมข้อกำหนดงำน และมีประสิทธิภำพสูงสุด ตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance)
โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยและกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ำกับร้อยละ 100 ดังนี้
1) รำคำที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ 20
2) ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค
กำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ 80
ที่
1

2
3
4

ทั้งนี้ สำนักงำนกำหนดหัวข้อกำรพิจำรณำข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค ดังนี้
หัวข้อให้คะแนน
ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค ประกอบด้วย แนวทำงกำรดำเนินงำนให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
 ควำมสอดคล้องและครบถ้วนกับขอบเขตงำนกำรดำเนินงำน
 รูปแบบและควำมเข้ำใจ / แนวคิดในกำรดำเนินโครงกำร
 กำรออกแบบหลักสูตรกำรอบรมและกิจกรรมเชิงปฎิบัติกำร ในรูปออนไลน์
 ควำมเหมำะสมของวิทยำกรในหลักสูตร
ข้อเสนอด้ำนแผนในกำรทำงำน แนวทำงกำรประสำนงำนกำรจัดงำน รำยงำนสรุปผล
กำรดำเนินงำน กำรจัดระบบบริหำรจัดกำรที่เหมำะสม สอดคล้องกับงำนที่จะรับจ้ำง
ประสบกำรณ์ผลงำนของนิติบุคคล และควำมพร้อมของทีมบุคลำกร
ข้อได้เปรียบ / จุดเด่น ที่ส่งผลให้โครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม
60
15
15
15
15
20
10
10
100

13. ผู้ประสานงาน
นำงสำวกวนลี่ พันธุ์ (ผู้รับผิดชอบโครงกำร)
โทร 0948570333
โทรสำร 02-017 5566
อีเมล์ Kuanlee.p@nia.or.th
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