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เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) 
จ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์ One-Stop Service (OSS) ย่านเชียงใหม่ – Chiangmai&Co 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานหลัก
ขับเคลื่อนการส่งเสริมระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) จากคณะรัฐมนตรี และได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการ เรื่องศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก (Global Startup Hub) ตามแผน
ปฏิรูปประเทศของรัฐบาล เรื่องการตั้งศูนย์กลางเพ่ือส่งเสริมธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นและสเกลอัพ ซึ่งได้มี
ข้อเสนอแนะที่มีต่อรัฐบาลเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น (White Paper) เรื่องการ
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และการจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Ecosystem 
Facilitation) โดยร่วมมือกับเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพ้ืนที่ด าเนินการด้านพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้น และได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย งานศูนย์การให้บริการ
ภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว ส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (One-Stop service: OSS) โดยมีบริการรองรับ
ชาวต่างชาติ ด าเนินกิจกรรมบ่มเพาะเร่งการเติบโตของธุรกิจ มีกิจกรรมและการให้บริการ ได้แก่ การให้บริการ
แบบ One Stop Service (OSS) กิจกรรมสร้างเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นและกลุ่มนักลงทุน 
(Networking) กิจกรรมการต่อยอดทางธุรกิจ ผ่านการพบปะนักลงทุนและเจรจาต่อยอดธุรกิจ และกิจกรรมให้
ความรู้ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจนั้น 
 สนช. ได้เริ่มให้บริการ ศูนย์ Chiangmai&Co ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
เพ่ือให้วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งมีระบบนิเวศที่เอ้ือต่อ
การประกอบธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นมากข้ึน ร่วมกับผลักดันให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของวิสาหกิจ
เริ่มต้นชาวต่างชาติ โดยที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ Chiangmai&Co 
ได้จัดกิจกรรมและสนับสนุนพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนระบบนิเวศส าหรับวิสาหกิจ
เริ่มต้น จ านวน 32 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,249 คน 
 ทั้งนี้ยังมีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ก่อให้เกิดความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนระบบนิเวศส าหรับ
วิสาหกิจเริ่มต้นร่วมกัน อาทิ ความร่วมมือกับเทศบาลเมืองเชียงใหม่  ในการส่งเสริมย่านใจกลางเมือง ให้เป็น
พ้ืนที่ทดลองใช้นวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาและส่งเสริมชุมชนเมือง การร่วมออกแบบบริการ และข้อก าหนดการ
ขอ Smart Visa ส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้นชาวต่างชาติ เพ่ือดึงดูดเพ่ือดึงดูดต่างชาติให้เข้ามาด าเนินธุรกิจในไทย 
เพ่ือตอบโจทย์และสอดคล้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง  จึง
จ าเป็นต้องขยายรูปแบบการให้บริการทั้งในส่วนของศูนย์ฯ และเพ่ิมเติมในส่วนของความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานในการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นเป็นไปอย่าง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Startup Nation ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีระบบนิเวศที่

เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้น ในพ้ืนที่เชียงใหม่ 
2.2 เพ่ือให้เกิด ความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย การท างานร่วมกัน ของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย ที่สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ในพ้ืนที่
เชียงใหม่ ทั้งในรูปการให้ข้อมูล รูปแบบบริการ และรูปแบบกิจกรรมของศูนย์  
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 วิสาหกิจเริ่มต้นและบุคคลที่มีศักยภาพในการเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่
ใกล้เคียงทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย 
3.2 กลุ่มคนท างานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล (Digital nomad) และ Tech Talent ทั้งชาวต่างชาติและ
ชาวไทย 
3.3 กลุ่มนักลงทุน เช่น Angel Investor Venture Capital (VC) เป็นต้น 
3.4 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเครือข่ายสมาคมต่างๆที่เก่ียวข้องกับธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น 

 

4. ขอบเขตการด าเนินงาน 

ผู้รับจ้างต้องด าเนินการพัฒนาบริหารจัดการศูนย์ One-Stop Service (OSS) ย่านเชียงใหม่ ศูนย์ 
Chiangmai&Co ถนนเวียงแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

4.1 บริหารจัดการศูนย์ 

ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากร เพ่ือปฏิบัติงานในการพัฒนารูปแบบ การให้ข้อมูล การบริการ ของศูนย์ 
Chiangmai&Co ถนนเวียงแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 2 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.1 ท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในไทยและต่างประเทศที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น ตลอดจนจัดท าฐานข้อมูล และจัดท าเนื้อหาข้อมูล
บริการที่เก่ียวข้อง 

4.1.2 ให้ค าแนะน าแก่วิสาหกิจเริ่มต้นและผู้เข้ารับบริการ ดูแลการประชาสัมพันธ์ ให้ค าแนะน าผู้
มารับบริการทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดจนรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลวิสาหกิจ
เริ่มต้น 

4.2 บริการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ให้ค าปรึกษาส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านกฎหมาย ธุรกิจ SMART 
Visa และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 

จัดหาผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ ค าปรึกษาทั้งด้านการแนะน ากระบวนการตลอดจนข้อเสนอแนะ
ส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้นทั้งไทยและต่างชาติจากผู้เชี่ยวชาญ ดูแลให้ค าปรึกษาเฉพาะทางที่ครอบคลุมความ
ต้องการกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนและดึงดูดวิสาหกิจเริ่มต้นที่มีศักยภาพสามารถเข้ามาด าเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย โดยจัดรูปแบบการให้ค าปรึกษาที่ศูนย์ Chiangmai&Co ถนนเวียงแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัด
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เชียงใหม่ หรือสามารถปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ซึ่งผู้รับบริการต้องได้รับค าแนะน าเหมือนได้รับ
ค าปรึกษาที่ศูนย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.2.1 ผู้เชี่ยวชาญต้องสามารถให้ค าปรึกษาส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้นทั้งไทยและต่างชาติในด้าน
ธุรกิจ อาทิเช่น การจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย , การระดมทุน เช่น จากนักลงทุน
อิสระ และ VC, การเจรจากับนักลงทุน,การเตรียม pitch deck, การขอรับการส่งเสริม
การลงทุนจาก ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), และข้อมูลด้านธุรกิจอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

4.2.2 ผู้เชี่ยวชาญต้องสามารถให้ค าปรึกษาส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้นทั้งไทยและต่างชาติในด้าน
กฎหมาย อาทิเช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเริ่มต้น Term 
sheet, Work permit และ SMART visa, ทรัพย์สินทางปัญญาและภาษี และข้อมูลด้าน
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

4.2.3 จัดท ารายงานภาพรวมการให้ค าปรึกษา และรายงานรายละเอียดการให้ค าปรึกษาเพ่ือการ
ติดตามความก้าวหน้าของวิสาหกิจเริ่มต้นเฉพาะรายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษราย
เดือน 

4.2.4 จัดท าฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยอย่างน้อยให้มี
ข้อมูลชื่อ บุคคลที่ติดต่อ ต าแหน่ง บริษัท เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ สถานที่ติดต่อ และความ
เชี่ยวชาญหลัก 

4.2.5 การบริการในการให้ค าปรึกษาทั้งด้านการแนะน ากระบวนการตลอดจนข้อเสนอแนะ
ส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้นทั้งไทยและต่างชาติจากผู้เชี่ยวชาญนี้จ านวนไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง 
ซึ่งเป็นผู้รับบริการที่ได้รับการแนะน าจากทางศูนย์ Chiangmai&Co. ทางออนไลน์หรือ
ออฟไลน์ 

4.2.6 ด าเนินงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามความเห็นชอบร่วมกันทั้งสอง
ฝ่าย 

4.3 การจัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย กิจกรรมอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และสื่อประชาสัมพันธ์

กิจกรรม 

 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นและนักลงทุน หรือกิจกรรม
ให้ความรู้ การประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ ที่เก่ียวข้องกับวิสาหกิจเริ่มต้นชาวไทยและชาวต่างชาติ โดย
จัดเป็นรูปแบบออนไลน์จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50  คน ต่อครั้ง โดยมีขอบเขตการ
จัดกิจกรรม ดังนี้ 

4.3.1 จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่าย กิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่มุ่งเน้นให้
เกิดการต่อยอดธุรกิจ เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจ
เริ่มต้น มีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืน ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดจาก
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่   โดยมีหัวข้อ อาทิ เช่น Agritech, MedTech, UrbanTech, 
MarTech, ปัญหามลภาวะทางอากาศ, การลงทุน ตั้งแต่ระดับ Early Stage เป็นต้น 

4.3.2 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ 

เพ่ือให้ผู้สนใจรับรู้อย่างกว้างขวาง ทั้ ง Facebook Website เพ่ือประชาสัมพันธ์ไปยัง

หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

4.3.3 จัดท าระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเก็บเป็นข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งการจัด

กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล บริษัท องค์กร หน่วยงาน ต าแหน่ง 

เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ และ อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของกิจกรรม อาทิเช่น ความ

ต้องการในการใช้บริการของศูนย์ ความต้องการในการหาหุ้นส่วนร่วมธุรกิจ การหานัก

ลงทุนที่เหมาะสม เป็นต้น 

4.3.4 จัดหาระบบในการ จัดกิจกรรม สัมมนาออนไลน์ โดยดูแลรับผิดชอบการด าเนินกิจกรรม 

สัมมนาออนไลน์ รายละเอียดดังนี้ 

1) ติดต่อ ประสานงานวิทยากร พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าด าเนินการกิจกรรม ค่าตอบแทน
ของวิทยากร ตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม 

2) จัดหาระบบในการสัมมนาออนไลน์ ให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าถึงห้องสัมมนาได้ โดยไม่
ต้องติดตั้งปลั๊กอิน 

3) เพ่ิมผู้สนใจในการเข้าร่วมรับฟังได้ง่ายขึ้น การท าผ่านรูปแบบออนไลน์ ถ่ายทอดสด 
อาทิเช่น ช่องทาง facebook หรือ youtube 

4) ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถการอัพโหลดภาพ ไฟล์เอกสารต่างๆ ระหว่างการสัมมนา 
5) มีช่องทางสื่อสาร การแชท เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจและเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วม

ระหว่างการสัมมนา 
6) มีระบบรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจัดในการการสัมมนา 
7) มีการบันทึกการสัมมนาเพื่อใช้ในการในการดูย้อนหลัง 

4.3.5 จัดท าเอกสารเพื่อรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ โดยเนื้อหา
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

1) รวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งตาม ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง
ชาวต่างชาติและชาวไทย 

2) การสรุปรายละเอียดของเนื้อหา ภาพถ่าย รายกิจกรรม โดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์ 
วิธีการ ประโยชน์จะได้รับ ข้อบกพร่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางความ
ร่วมมือ 

3) อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
4.3.6 ด าเนินงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามความเห็นชอบร่วมกันทั้งสอง

ฝ่าย  
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5. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
 

6. งบประมาณ 
วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ซึ่งครอบคลุม

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามขอบเขตการด าเนินงาน 
 

7. ราคากลาง 
7.1 ราคากลาง คือ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
7.2 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

- บริษัท แอลเอฟฟินเทค จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
- บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จ ากัด 
- บริษัท อริสโท โซลูชั่นส์ เทคโนโลยี จ ากัด 

 

8. ผลงานที่ต้องส่งมอบ 
8.1 รายงานระยะที่ 1 จ านวน 3 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูลบันทึกในรูปแบบสื่อดิจิทัล ประกอบด้วย การ

เสนอแผนงาน รูปแบบงานและรายละเอียดขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน ตามขอบข่ายของงานและครอบคลุม
ขอบเขตการด าเนินการของโครงการ 

8.2 รายงานระยะที่ 2 จ านวน 3 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูลบันทึกในรูปแบบสื่อดิจิทัล ประกอบด้วย รายงาน
ผลการด าเนินงาน การจัดกิจกรรม การให้บริการ และความก้าวหน้าของงาน ตามขอบข่ายของงานและ
ครอบคลุมขอบเขตการด าเนินการของโครงการ  

8.3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จ านวน 3 ชุด พร้อมไฟล์บันทึกในฮาร์ดดิสก์ สรุปผลการ
ด าเนินงานแล้วเสร็จ การจัดกิจกรรม การให้บริการ การประชาสัมพันธ์ และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค รวมถึง
แนวทางความร่วมมือที่สอดคล้องกับรูปแบบบริการของศูนย์ Chiangmai&Co. ตามขอบข่ายของงานและ
ครอบคลุมขอบเขตการด าเนินการของโครงการ 
 

9. ค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้าง โดยจะจ่ายค่าจ้างให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้

ส่งมอบผลงานให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ
ผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยก าหนดการจ่ายค่าจ้าง จ านวน 3 (สาม) งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 ก าหนดจ่ายร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานระยะที่ 1 ตามขอบข่ายของ
งานและครอบคลุมขอบเขตการด าเนินการของโครงการ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 2 ก าหนดจ่ายร้อยละ 50 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานระยะที่ 2 ตามขอบข่ายของ
งานและครอบคลุมขอบเขตการด าเนินการของโครงการ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ก าหนดจ่ายร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) สรุปผลการจัดกิจกรรม การให้บริการ การประชาสัมพันธ์ และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค รวมถึง
แนวทางความร่วมมือ ที่สอดคล้องกับรูปแบบบริการของศูนย์ Chiangmai&Co. ตามขอบข่ายของงานและ
ครอบคลุมขอบเขตการด าเนินการของโครงการ  ภายใน 150 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

10. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
10.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
10.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
10.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
10.4 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
10.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

10.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

10.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าวที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
10.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ส านักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

10.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

10.10 ไม่ เป็นผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงการคลังก าหนด 

10.11 ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลาง 

10.12 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

10.13 ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

10.14  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานที่ประกาศ ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 750,000.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียว และท าสัญญา
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โดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องส่งเอกสารหนังสือรับรอง
ผลงานหรือส าเนาสัญญาหรือส าเนาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง มาประกอบการพิจารณา 
 

11. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน 
ข้อมูล เอกสาร ผลการศึกษาวิเคราะห์ และรายงาน ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ให้กับ สนช. ตามสัญญาจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ สนช. โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่ส่งมอบข้อมูล เอกสาร 
ผลการศึกษาวิเคราะห์ และรายงาน ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือน าไปใช้
ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก สนช. 
 

12. การยื่นข้อเสนอ 
ผู้เสนอราคาจัดท ารายละเอียดข้อเสนอ การบริหารจัดการ ศูนย์ Chiangmai&Co ตามรูปแบบกิจกรรม

ที่ก าหนด โดยเสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ แล้ว ประกอบด้วย 
12.1 ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ประกอบด้วย แนวคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนองาน แผนในการท างาน 

แนวทางการท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประวัติและผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอราคา 
12.2 ข้อเสนอทางด้านราคา ประกอบด้วย ราคาที่รวมค่าด าเนินการทุกขั้นตอน โดยรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 

13. เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ 
ผู้ว่าจ้างโดยคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เสนอแนวคิดและการด าเนินงานได้ตรง

ตามวัตถุประสงค์ และคาดว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่าจ้าง ซึ่งอาจไม่ใช่ผู้ เสนอราคาต่ าสุด ทั้งนี้
คณะกรรมการสามารถต่อรองราคาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่าจ้าง และขอสงวนสิทธ์ในการให้ค าแนะน า
เพ่ิมเติม ปรับปรุงรายละเอียดของงานบางประการเพ่ือให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้ ผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

ทั้งนี้ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ คณะกรรมการ
จะพิจารณารายละเอียดข้อเสนอที่สอดคล้องและครอบคลุมข้อก าหนดงาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัดสินโดย
ใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)  

โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยและก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 ดังนี้ 
1) ราคาทีย่ื่นข้อเสนอ (Price)         ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 20 
2) ข้อเสนอทางด้านเทคนิค            ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 80 

 

ล าดับ หัวข้อให้คะแนน คะแนนเต็ม 

1 ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ประกอบด้วย แนวทางการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

- ความสอดคล้องและครบถ้วนกับขอบเขตงานการด าเนินงาน 
- รูปแบบและความเข้าใจ / แนวคิดในการด าเนินโครงการ 

60 
 

30 
30 
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2 ข้อเสนอด้านแผนในการท างาน แนวทางการประสานงานการจัดงาน รายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน การจัดระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม สอดคล้องกับงาน
ที่จะรับจ้าง 

20 

3 ประสบการณ์ผลงานของนิติบุคคล และความพร้อมของทีมบุคลากร 10 
4 ข้อได้เปรียบ/จุดเด่น ที่ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 10 
คะแนนรวม 100 

 

14. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย (Startup Thailand) ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 
นางสาวสลิลเกตน์ เกียรติระบิล นักส่งเสริมนวัตกรรม  
โทร 02-017 5555 ต่อ 303 
โทรสาร 02 -017 5566 
อีเมล์ salilket@nia.or.th 


