เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference)
จ้างที่ปรึกษาจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
ของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาหรับระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568)
1. หลักการและเหตุผล
ส านั กงานนวัตกรรมแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้มี การพัฒ นาระบบบริก ารสารสนเทศ
ให้บริการสาหรับผู้ใช้งานภายนอกและผู้ใช้งานภายในสานักงาน เป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้เพื่อการสนับสนุนการดาเนินงานในฝ่ายต่างๆ ลดเวลาในการทางานและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทางาน
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม จึงเห็นควรให้มีการจ้างเหมาบริการจัดทาแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) ของสานักงาน สาหรับระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)
เพื่อใช้เป็นแนวทางและเป็นการกาหนดกิจกรรมในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานให้ได้
ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นสากล
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน สาหรับระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 2568) รวมทั้งจัดทาแผนที่นาทาง (Road map) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สาหรับการดาเนินงาน
2.2 เพื่ อ ให้ ส านั ก งาน มี ทิ ศ ทางการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
สอดคล้ องกับ วิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจ ยุ ทธศาสตร์การดาเนินงานของส านักงาน รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านสารสนเทศของสานักงาน
3. คุณสมบัติของที่ปรึกษา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็ น นิ ติบุ คคลซึ่งอยู่ ร ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสั ญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่ อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
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3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่ว มกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้ แก่ส านั ก งาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังกาหนด
3.11 ผู้ เ สนอราคาต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลาง
3.12 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.13 ผู้ เสนอราคาซึ่งได้รั บ คัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
3.14 ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์และมีผลงานเกี่ยวกับงานที่รับจ้าง โดยมีมูลค่าของผลงานในหนึ่ง
โครงการไม่น้อยกว่า 1,000,000. - บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียวและทาสัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องส่งเอกสารหนังสือรับรอง
ผลงานหรือสาเนาสัญญาหรือสาเนาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง มาประกอบการพิจารณา
4. ขอบเขตของโครงการ
โครงการจ้ างที่ป รึ กษาจั ดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศ (IT Master Plan) ของส านักงานฯ
สาหรับระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) มีขอบเขตการดาเนินการ ดังนี้
4.1 ที่ปรึกษาจะต้องศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอกองค์กร อาทิ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแผนด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Cyber Security) ของสานักงาน และสรุปผลการศึกษา
4.2 ที่ปรึกษาจะต้องศึกษา วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส ปัจจัยภายนอก ปัจจัย
ภายใน (SWOT Analysis) และสรุปผลที่ได้จากศึกษา SWOT Analysis
4.3 ที่ปรึกษาจะต้องดาเนินการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสานักงานฯ รวมทั้งจัดทา
แผนที่นาทาง (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สาหรับระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)
4.4 ที่ปรึกษาจะต้องจัดทาข้อเสนอแนะกระบวนการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5. คุณลักษณะเฉพาะ
ที่ป รึ กษาต้องจั ดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการกาหนดแนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร้อมทั้งเสนอแผนที่นาทาง (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สานักงาน สาหรับ
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) ดังนี้
5.1 ต้องเสนอแผนการดาเนินงานโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
5.1.1 ขอบเขตของการดาเนินงาน
5.1.2 ระยะเวลาดาเนินงาน โดยจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่และบุคลากรที่ดาเนินการ
5.1.3 วิธีการและขั้นตอนในการดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อม
ทั้งภายใน ภายนอกสานักงาน, การวิเคราะห์ SWOT Analysis
5.1.4 รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในโครงการ โดยมีบุคลากรไม่น้อยกว่า
ดังนี้ ผู้จัดการโครงการ จานวน 1 คน ที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 1
คน ที่ปรึกษาด้าน Compliance จานวน 2 คน
5.1.5 แผนผังของคณะที่ปรึกษาและช่องทางการติดต่อสื่อสารของที่ปรึกษา
5.2 ที่ ป รึ ก ษาจะต้ อ งศึ ก ษา วิ เ คราะห์ รวบรวมข้ อ มู ล สภาวะแวดล้ อ มภายนอกส านั ก งาน โดยมี
สาระสาคัญประกอบด้วย ดังนี้
5.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
5.2.2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 4 ของประเทศไทย พ.ศ. 2562 –
2566
5.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2560 – 2564
5.2.4 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2559 – 2563
5.2.5 กฏหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.2.6 แผนแม่บทรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ICT
Security) สาหรับประเทศไทย
5.2.7 กรอบแนวทางมาตรฐานสากล และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.2.8 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหม่ๆ และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.3 ต้องศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้ อมภายในสานักงานจากโครงสร้าง ยุทธศาสตร์
ภาระกิจ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน
5.4 ต้องจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดจากทุกหน่วยงานในสานักงานฯ เพื่อศึกษา วิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส ครอบคลุมทั้ง ปัจจัยจากภายใน ภายนอก (SWOT Analysis) เพื่อนา
ความต้องการในการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารเทศ มาประยุกต์ใช้ในภารกิจของแต่ละหน่วยงานใน
สานักงานฯ
5.5 ต้องนาผลจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มากาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์
และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน โดยมีเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานของสานักงาน สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
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5.6 ต้องดาเนิ น การจั ดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศ (ฉบับร่าง) ของส านักงานนวั ต กรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาหรับระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)
5.7 ต้ อ งจั ด ท าแผนที่ น าทาง (Roadmap) และแผนปฏิ บั ติ ก าร (Action Plan) ในการพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)
5.8 ต้องจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับร่าง) ที่ที่ปรึกษาได้
จัดทาขึ้น จานวน 1 ครั้ง
5.9 ต้องดาเนินการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสานักงาน สาหรับระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ. 2564 - 2568) พร้อมจัดทากระบวนการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนแม่บทฯ
5.10 ต้ อ งน าเสนอผลการศึ ก ษาของโครงการฯ ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารของส านั ก งาน ในรู ป แบบของ
เอกสารรายงานการศึกษาพร้อมทั้งเสนอแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน พร้อมเสนอแผนที่นา
ทาง (Roadmap) และแผนปฏิบั ติการ (Action Plan) ในการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ ส าหรับ
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)
6. ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา
ที่

จานวน (เดือน)

กิจกรรม

1

2

1

จัดทาแผนการดาเนินโครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอกองค์กร
อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแผน
x x
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ของ
สานักงาน และสรุปผลการศึกษา
ศึกษา วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส ปัจจัยภายนอก
x x
ปัจจัยภายใน (SWOT Analysis) และสรุปผลที่ได้จากศึกษา SWOT
Analysis
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดจากทุกหน่วยงานในสานักงานฯ เพื่อ
ศึกษา วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส ครอบคลุมทั้งปัจจัย
จากภายใน ภายนอก (SWOT Analysis) เพื่อนาความต้องการในการใช้
ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารเทศ มาประยุกต์ใช้ในภารกิจของแต่ละ
หน่วยงานในสานักงานฯ
จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน (ฉบับร่าง) ของ
สานักงาน สาหรับระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) จัดทาแผนที่นาทาง

3

4

5
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3

4

x

x

5

x

x

x

6

ที่

6
7

จานวน (เดือน)

กิจกรรม

1

2

3

4

(Roadmap) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สาหรับระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ. 2564 - 2568)
จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับร่าง)
ที่ที่ปรึกษาได้จัดทาขึ้น
นาเสนอผลการศึกษาของโครงการฯ ต่อผู้บริหารของสานักงาน ในรูปแบบ
ของเอกสารรายงานการศึกษาพร้อมทั้งเสนอแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศของสานักงาน พร้อมเสนอแผนที่นาทาง (Roadmap) และ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

5

6

x

x

7. งบประมาณ
2,000,000. - บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
8. ราคากลางและแหล่งที่มา
8.1 ราคากลาง 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)
8.2 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาไทย สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2556
- หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการวิจัยที่คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กาหนด (ตามแบบ วช. 2
ค – ปี 2556)
ตารางประมาณการรายการค่าใช้จ่ายในโครงการ
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
หมวดค่าตอบแทนบุคลากร
1,020,000
1.1 ผู้จัดการโครงการ วุฒิปริญาเอกหรือเทียบเท่า
300,000
(1 คน : 50,000 บาท/เดือน จานวน 6 เดือน)
ที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญาตรี ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี 240,000
(1 คน : 40,000 บาท/เดือน จานวน 6 เดือน)
ที่ ป รึ ก ษาด้ า น Compliance วุ ฒิ ป ริ ญ าตรี ประสบการณ์ อ ย่ า งน้ อ ย 2 ปี (2 คน : 480,000
40,000 บาท/เดือน จานวน 6 เดือน)
หมวดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
650,000
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2.1 ค่าใช้จ่ายในศึกษาข้อมูล สภาวะแวดล้อมของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ทั้ง
ภายใน ภายนอกสานักงาน
2.2 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส ปัจจัย
ภายนอก ปัจจัยภายใน (SWOT Analysis)
2.3 จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน (ฉบับร่าง) ของสานักงาน
สาหรับระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)
2.4 จั ดทาแผนที่น าทาง (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ส าหรับ
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา/ประชุมอื่นๆ
3.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา / ประชุมอื่นๆ เพื่อนาความต้องการในการใช้
ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารเทศ มาประยุกต์ใช้ในภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
ในสานักงานฯ
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา / ประชุมอื่นๆ เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กล
ยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
หมวดค่าวัสดุ
4.1 ค่าจัดทาเอกสารรายงานแผนเทคโนโลนีสารสนเทศ (IT Master Plan)
4.2 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
4.3 วัสดุสิ้นเปลื้อง
หมวดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและติดต่อประสานงาน
หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าบริหารโครงการ ค่าอุปกรณ์สานักงาน เป็นต้น)
รวมงบประมาณ

150,000
150,000
200,000
150,000
240,000
120,000

120,000
20,000
10,000
5,000
5,000
40,000
30,000
2,000,000

9. ผลงานที่ต้องส่งมอบ
9.1 เอกสารแผนการดาเนินงาน รายละเอียดแผนประกอบด้วย กิจกรรม ช่วงเวลาดาเนินการ ผลลัพธ์
และผู้รับผิดชอบ
9.2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน สาหรับระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)
ประกอบด้วย
9.2.1 รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอกองค์กร
และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
9.2.2 รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายใน (SWOT Analysis)
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9.2.3 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน พร้อมทั้งแผนที่นาทาง (Roadmap) และ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) สาหรับระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)
9.2.4 กระบวนการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ ที่ปรึกษา โดยจะจ่ายค่าจ้างให้ภายหลังจากที่ปรึกษาได้
ส่งมอบผลงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยกาหนดการจ่ายค่าจ้าง จานวน 3 (สาม) งวด ดังนี้
งวดที่ 1 กาหนดจ่ายเงินร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อส่งมอบงานการดาเนินการ ตามข้อ 9.1
ภายใน 1 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจตรวจรับพัสดุ
เห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว
งวดที่ 2 กาหนดจ่ายเงินร้อยละ 40 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อส่งมอบงานการดาเนินการ ตามข้อ 9.2.1
– 9.2.2 ภายใน 3 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจตรวจรับ
พัสดุเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว
งวดที่ 3 (สุดท้าย) กาหนดจ่ายเงินร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อส่งมอบงานการดาเนินการ ตามข้อ
9.2.3 – 9.2.4 ภายใน 6 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจ
ตรวจรับพัสดุเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว
11. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ครั้งนี้ สานักงานพิจารณาตัดสินโดย
ใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) และจะพิจารณาจากราคารวม
โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้าหนักที่กาหนด ดังนี้
1) ราคาที่ยื่นเสนอ (Price)
กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 20
2) ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ
กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 80
ลาดับที่

รายการให้คะแนน

คะแนนเต็ม

1
2

ความรู้ความเข้าใจในจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
ข้อเสนอด้านแผนการดาเนินงาน และแนวทางการบริหารจัดการงานที่เหมาะสม
สอดคล้องกับงานที่รับจ้าง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคในการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master
Plan)
ข้อมูลของบริษัท ผลงานของบริษัท
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ดาเนินงานในโครงการ

30
25

3
4
5
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25
10
10

12. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน
ข้อมูล เอกสาร และรายงาน ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่ ที่ปรึกษาได้จากการปฏิบัติงานนี้ ตามสัญญาจะ
ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยที่ปรึกษาจะไม่ส่งมอบและ
ไม่เผยแพร่ข้อมูล เอกสาร และรายงาน ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือนาไปใช้
ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก สนช.
13. จรรยาบรรณของที่ปรึกษา
13.1 ห้ามเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคและการค้าของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ ที่ปรึกษาเข้าไปทาการ
สารวจข้อมูล (Non Disclosure Agreement) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มเข้าไปให้บริการฯ หรือ
เซ็นสัญญา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
13.2 กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็นแก่สาธารณชน ที่ปรึกษาจะต้องให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นตาม
หลักวิชาการที่ไม่อ้างอิงหรือระบุถึงบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ ที่ปรึกษาเข้าไปทาการสารวจข้อมูล (เว้นแต่ได้รับ
การยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล) ตามที่ตนทราบอย่างถ่องแท้แก่สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง
14. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
นายศักดิ์ชัย จงยิ่งเจริญยศ
ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 02 017 5555 ต่อ 627
โทรสาร 02 017 5566
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