เกณฑอางอิง (Term of Reference)
จางเหมาดําเนินงานโครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับกลุมผูนาํ รุนใหมภาครัฐและเอกชน รุนที่ 1
(Public Private Chief Innovation Leadership #1)
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สนช. เปนหนวยงานที่มีพันธกิจในการพัฒนา
นวัตกรรมภาครัฐ ภาคการผลิต และภาคสังคมโดยรวมอยางเปนระบบและยั่งยืน ภายใตวิสัยทัศน “องคกรหลัก
ในการเสริมสรางระบบนวัตกรรมแหงชาติ เพื่อเพิ่มคุณคาที่ยั่งยืน” ผานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งระบบนวั ตกรรม (Strong Innovation System) ยุ ทธศาสตรที่ 2 สราง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) ยุทธศาสตรที่ 3 สรางคุณคา
ใหมทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาสูองคกรแหงนวัตกรรม (Innovative
Organization) สนช. ไดเนนการเสริมสรางระบบนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนผานยุทธศาสตรทั้ง 6 ดาน อีกทั้งระบบ
นวัตกรรมที่เสริมสรางนั้นตองนําไปสูการเพิ่มคุณคาที่ยั่งยืน ผานการสรางความเขมแข็งของเครือขายนวัตกรรม
อยางเปนระบบและกอใหเกิดการยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมของเครือขายและสมาชิกจากภาคสวนตางๆ
การดําเนินงานตามบทบาทที่เปนหนวยงานผูขับเคลื่อนการสรางเครือขายนั้น ไมใชเรื่องที่จะสามารถ
ทําไดโดยงายจากเปาหมายรวมกันเทานั้น หากแตตองเขาใจดวยวาการสรางนวัตกรรมในประเทศไทยเปนเรื่อง
ที่ มีความซับซอนสูง ทั้งในดานศักยภาพทางระบบการคิดวิเคราะหของบุคลากรและหนวยงาน ที่สวนใหญ
ยังไมอยูบนฐานของการตั้งคําถามใหม และมีระบบวิเคราะหที่เชื่อมโยงตัวอยางและการพัฒนาของหนวยงาน
อื่ น ๆ มาตอยอดได และดวยนวัตกรรมเองนั้น เปนสิ่งที่สื่อ สารทํา ความเข า ใจในขั้ น ตอนและกระบวนการ
ตลอดจนปจ จั ยที่ มีผลต อผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ใหเปนรูป ธรรมไดยาก ทํา ให สนช. ในฐานะผูเ ลน บทบาท
“พี่ เ ลี้ ย งผู ผ ลั ก ดั น ” (System Integrator and Network Catalyst) ให ห น ว ยงานต า งๆ ในประเทศที่ มี
ทรัพยากรแตละดาน รวมมือกันเพื่อรวมคิดรวมพัฒนาตอยอด หรือสรางคําถามใหมๆ เพื่อการพัฒนานวัตกรรม
ใหไดนั้น บุคลากรและสํานักงานฯ จะตองเปนเจาของความรูและทักษะสองลักษณะควบคูกันไป คือ “การสราง
และขับเคลื่อนเครือขาย” และ “กระบวนการคิดและการสรางนโยบายนวัตกรรม” ซึ่งในการเปนผูผลั กดั น
เครือขายผูนําองคกรภาครัฐในการสรางนวัตกรรมนั้น สนช.มีความจําเปนที่จะตองสรา งกรอบแนวทางการ
ดําเนิ นการ ในการสรางและชวยผลักดันใหการรวมตัวกันของเครือขายองคกรเหลานี้มีความตอเนื่อง และ
มีความเปนไปไดในการสรางผลผลิตที่เปนนโยบายนวัตกรรม และมีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาเชิงระบบ ตลอดจน
สรางใหมีนวัตกรรมตอไดในอนาคต ทั้งในมิติของความตอเนื่องของนวัตกรรม และมิติของความสืบเนื่องของ
เครือขายความรวมมือในการชวยกันคิด วิเคราะห ทดลอง แบงปนขอมูล ประสบการณ ความชํานาญ ตลอดจน
มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบทเรียนกันอยางสม่ําเสมอ โดย สนช. ถอยออกจากบทบาทการเปนพี่เลี้ยงผูผลักดัน
(System Integrator and Network Catalyst) แลว เครือขายในลักษณะนี้สามารถที่จะสื บทอดส งต อไปได
อยางยั่งยืน
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จากข า งต น สนช. จึ ง ควรที่ จ ะมี ก ารพั ฒ นากรอบการดํา เนิ น งาน เนื้ อ หา และออกแบบกิ จ กรรม
ที่สามารถที่จะใชเปนมาตรฐานขั้นตนในการปฏิบัติงานดานการสรางเครือขายผูนําภาครั ฐเพื่อสรางนวัตกรรม
ไปพรอมๆ กับการสรางศักยภาพบุคลากรตอการเรียนรูการสรางและขับเคลื่อนเครือขาย ผานเนื้อหาการสราง
นวัตกรรมดานตางๆ ที่ สนช. มี เพื่อเปนการสรางหลักสูตรและการจัดอบรมที่มีองคความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม
และนโยบายนวัตกรรม ควบคูกับองคความรูในเรื่องการสรางเครือขายกันระหวางหนวยงานภาครัฐ โดยผาน
กระบวนการสรางความรวมมือระหวางผูบริหารในระดับการตัดสินใจเชิงนโยบายของหนวยงานภาครัฐต างๆ
ที่มีทิศทางดานนโยบายเรื่องนวัตกรรมเขามาเกี่ยวของ และให สนช. เปนผูรวมเรียนรูในการพัฒนาหลักสูตร
และดําเนินกิจกรรมนํารองไปพรอมๆ กันดวยหวังวาในฐานะองคกรพี่เลี้ยงผูผลักดัน (System Integrator and
Network Catalyst) ที่มีทักษะความเชี่ ยวชาญ ทั้ง ในดา นการพัฒนาเครื อขา ยความร วมมื อ การสรา งและ
ออกแบบนโยบายนวั ตกรรมในแตล ะดา น เพื่อใหสามารถนํา ไปสูการสรางการพัฒ นาที่ ยกระดับ สังคมด วย
นวัตกรรมและสรางความยั่งยืนไดในที่สุด
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมหลักสูตรเครือขายนวัตกรรมภาครัฐในระดับนโยบาย
2.2 เพื่อใหเกิดการรวมสรางสรรคนโยบายขององคกร ที่สะทอนการสงเสริมการสรางความเขมแข็ ง
ของระบบนิเวศนวัตกรรมแหงชาติ
2.3 เพื่อสรางศักยภาพผูนํ า ภาครัฐและเอกชนในการขับ เคลื่อ นระบบนิ เวศนวั ต กรรมในรู ป แบบ
เครือขายความรวมมือ
2.4 เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายที่จะสามารถนําไปสูการปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผล
ในอนาคต
3. ขอบเขตการดําเนินงาน
3.1 จั ดกิจ กรรมถ า ยทอดความรูแ ละหลั กสูต รอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถทาง
นวัตกรรมสําหรับกลุมผูนํารุนใหมภาครัฐและเอกชน รุนที่ 1 (Public Private Chief Innovation Leadership
#1) โดยสอดคลองกับเปาหมายตอไปนี้
3.1.1 ยกระดับความสามารถการขับเคลื่อนนโยบายดานนวัตกรรมแกผูเขารับการอบรม
3.1.2 จัดกิจกรรมพัฒนาองคความรูใหเขาใจถึงทักษะการออกแบบนโยบาย ดังนี้
- การเปดโลกทัศน สรางแรงบันดาลใจ ผานกระบวนการรับฟ ง การแลกเปลี่ยนวิ ธีคิด
ในรูปแบบการสนทนา (Inspiration Dialogue) จากผูนํา ผูเชี่ยวชาญ ดานนวัตกรรม
(Innovation Leaders) ทั้งจากในประเทศและตางประเทศ
- เรียนรูการพัฒนาประเทศ และรับมือการแก ปญหาตางๆ ดวยการนวั ตกรรมเพื่อ ลด
ความเสี่ยงในแตละดาน ประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม การศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบทางภูมิศาสตร สังคมและเทคโนโลยี พรอมกั บการ สังเคราะห วิ เคราะห
ใหสอดคลองกับบริบทการแกปญหา และพัฒนาในบริบทของประเทศไทย
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- การบรรยายเนื้อหา เรื่องนวัตกรรมและเครือขายขับเคลื่อนนโยบาย โดยผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการสรางเครือขายและสรางนวัตกรรม
- ใช Flipped Learning โดยตองมีแพ็ค เกจการเรี ยนรู และสื่อการสอนให กับผู อบรม
แลวใชผลผลิตตั้งตน เพื่อยอนดูวิธีการและการ Breakthrough ใหไดนวัตกรรม
- เรี ย นรู เ ครื่ อ งมื อ และกระบวนการการคาดการณ อ นาคต และกระบวนการการ
ออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย
3.2 จั ดหาวิทยากรที่มี ประสบการณ และใหส อดคลองเหมาะสมกั บ การฝก อบรมตลอดหลัก สู ตร
รวมถึงอํานวยความสะดวกในการเดินทาง ที่พัก คาตอบแทนของวิทยากร ซึ่งอาจจะเปนวิทยากรทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
3.3 จัดหาบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมในการสรุปเนื้อหาการอบรมในระหวางคาบเรียน โดย
ตองสรุปเนื้อหาใหมีความเชื่อมโยงกับที่วิทยากรบรรยาย และใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดมากที่สุดตลอดหลักสูตร
รวมถึงอํานวยความสะดวกในการเดินทาง ที่พัก คาตอบแทนของบุคลากร
3.4 จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมตลอดหลักสูตร พรอมอาหารวาง อาหารกลางวันและอาหารเย็น ใหกับ
ผูเขารวมรับการฝกอบรมและเจาหนาที่ที่เขารวมไมต่ํากวา 70 คน
3.5 จัดทําการประชาสัมพันธใหตรงตามกลุมเปาหมาย ทั้งออนไลน และออฟไลน
3.6 จัดทํา Roll up และ Backdrop กิจกรรมภายในงานและกิ จกรรมโครงการหลักสูตรอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเพื่ อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับกลุมผู นํารุนใหมภาครัฐและเอกชน รุนที่ 1 ตลอด
หลักสูตรฯ
3.7 จัดเตรียมระบบลงทะเบียน รับสมัคร ลงเวลาเขาอบรม และฐานขอมูลทั้งรูปแบบ ออนไลน และ
ออฟไลน เชนการจัดการ (Directory) โดยระบุรายละเอียด ชื่อ-ที่อยูของสํานักงาน หรือสถานประกอบการ
ตําแหนงงาน ภาพถายปจจุบัน พรอมรายละเอียดการติดตอ และขอมูลสําคัญอื่นๆ เพื่อสรางฐานขอมูลการ
แผนภาพสรางเครือขายผูนําภาครัฐและเอกชน
3.8 จัดเตรียมอุปกรณการเรียนและอบรมตลอดหลักสูตร อาทิ กระเปาใสเอกสาร ปากกา อุปกรณ
เพื่อการเรียนการสอนตาง ๆ และของที่ระลึกใหแกผูเขาอบรม ตามที่ผูวาจางกําหนด จํานวนไมต่ํากวา 70 ชุด
3.9 จัดทําเสื้อโปโล และเสื้อแจคเก็ตสําหรับใชในโครงการฯ จํานวน ไมต่ํากวา 80 ตัว
3.10 จัดหาเจาหนาที่อํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตลอดโครงการ จํานวนไมต่ํากวา 10
คน
3.11 จัดเตรียมของที่ระลึกสําหรับวิทยากรจํานวนไมต่ํากวา 20 ชุด
3.12 ดําเนินการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะใหผูเขารวมอบรม เชน จัดการศึกษาดูงานทั้งในประเทศ
และตางประเทศ โดยใหมีความเหมาะสมและเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของการดําเนินการอบรม หรือตามที่
สนช.กําหนด
3.13 ประสานงาน จัดหาที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ยานพาหนะในการเดินทางตลอดการศึกษาดูงาน
ตามที่ สนช. กําหนด
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3.14 จัดหาเจาหนาที่ดูแลคณะฯ ที่เดินทางไปศึกษาดูงาน โดยทําหนาที่ติดตอประสานงาน รวบรวม
เอกสารตางๆ ตามจํานวนที่สํานักงานฯ กําหนด
3.15 รับ ผิดชอบคา ดํา เนิ น การและคา ใช จ า ยอื่ นๆ ในการเดิน ทางไปศึก ษาดู งานในประเทศ เช น
คาเยี่ยมชมสถานที่ศึกษาดูงาน คาเจาหนาที่ดูแลคณะฯ และคาธรรมเนียมตางๆ เปนตน
3.16 จั ดทํ า รายงานสรุป ผลการดํา เนิ นงานในรูป แบบของเว็บ ไซต ที่ มีความนา สนใจเพื่ อ ให ผู อ า น
สามารถเขาใจภาพรวม และประเด็นหลักของเนื้อหาในการอบรม ซึ่งมีเนื้อหาในสวนตางๆ ที่เปนภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
3.17 จัดทํา และบันทึกภาพและวีดีโอตลอดระยะเวลาของโครงการ และวีดีโอสรุป หลังจากสิ้ น สุด
โครงการตามความตองการของ สนช.
3.18 บันทึกวิดีโอสัมภาษณ พรอมตัดตอ ผูเขารวมอบรม เพื่อสอบถามความคาดหวังก อน ระหวาง
และหลังจากเขารวมโครงการ จํานวน 10 ราย
3.19 จัดเตรียมแฟมใบประกาศ และใบประกาศใหกับผูเขาอบรม
4 คุณสมบัติของผูรับจาง
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
4.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4.4 ไมเป น นิ ติบุค คลซึ่งอยูระหวา งถู กระงับ การยื่น ขอ เสนอหรื อทํา สัญ ญากับ หน วยงานของรั ฐไว
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5 ไมเปนนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจง เวียนชื่ อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนส วน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
4.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตอ งหา มตามที่ค ณะกรรมการนโยบายการจั ดซื้อ จัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
4.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอ เสนอราคารายอื่น ที่ เข ายื่ น ขอ เสนอใหแ กสํานั กงาน
นวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส หรือไมเปน ผูกระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4.10 ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังกําหนด
4.11 ผู เสนอราคาต องลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronic
Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลาง
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4.12 ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย
ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
4.13 ผูเสนอราคาซึ่ง ไดรับ คัดเลือ กเปนคูสัญ ญาตองรั บ และจ ายเงิ น ผา นบัญ ชีธนาคาร เวน แต การ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
4.14 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่มีป ระสบการณการทํา งานที่สัม พั น ธ กับ หัวข อ ที่ ประกาศจ าง
ดัง กล าว โดยมีมู ลค าของผลงานไมนอยกวา 2,000,000. -บาท (สองลา นบาทถวน) และเป น ผลงานที่ เปน
คูสัญญาเดียวและทําสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหรือหนวยงานเอกชนที่เชื่อถือได โดยผูเสนอราคาจะตองสง
เอกสารหนังสือรับรองผลงานหรือสําเนาสัญญาหรือสําเนาใบสั่งซื้อ/สั่งจาง มาประกอบการพิจารณา
5. ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
รายละเอียดการดําเนินงาน

วัน
30 60 90 120 150

180

1. จัดทํารายละเอียดกิจกรรมหลักสูตรกิจกรรม และวิทยากร
2. ประชาสัมพันธหลักสูตร PPCIL
3. จัดทําการรับสมัครและคัดเลือกผูเขารวมโครงการPPCIL
4. ดําเนินงานจัดกิจกรรมหลักสูตรPPCIL
5. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
6. ผลงานที่สงมอบงาน
ผูรับจางจะตองจัดสงผลงานดังตอไปนี้เปนจํานวน 3 ชุด พรอมไฟลสําเนารายงานเปนอิเล็กทรอนิกส
จํานวน 1 ชุด บันทึกในฮารดดิสกพกพา (External hard disk)
6.1 รายงานกระบวนการก อ นจั ด งาน (Pre-Event Report) เพื่ อ เสนอแผนงาน กํ า หนดการ
รายละเอียดขั้นตอนวิธีการดําเนินงาน และสื่อประชาสัมพันธกอนเริ่มโครงการและระหวางการดําเนินโครงการ
6.2 รายงานเบื้อ งตน (Inception Report) เพื่ อเสนอรายงานผลความกา วหน า ในการดํ า เนิน งาน
เอกสารประกอบการอบรม รวมถึงเอกสารเนื้อหา รายละเอียดการอบรม สรุปเนื้อหาวิทยากร อุปกรณ วัสดุ
และของที่ระลึกที่ใชในโครงการตามขอบเขตการดําเนินงาน
6.3 รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) เพื่อเสนอผลการดําเนินงานที่ผานมา พรอมทั้งสรุปบทเรียน
และโครงการ โดยแบงเปน รายงานสรุปฉบับสมบูรณ พรอมทั้งไฟลภาพนิ่ง วิดีโอสรุปเนื้อหาและการบรรยาย
ของวิทยากรทุกทาน และรายงานสรุปผลการฝกอบรมและประเมินผลความพึงพอใจจากการฝกอบรม
7. งบประมาณ
วงเงินงบประมาณในการดําเนินงาน 5,500,000.-บาท (หาลานหาแสนบาทถวน)
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8. ราคากลางและแหลงที่มา
8.1 ราคากลางคือ 5,500,000.-บาท (หาลานหาแสนบาทถวน)
8.2 แหลงที่มาของราคากลาง
- หลักเกณฑราคากลางการจางที่ปรึกษาไทย สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ป 2556
- หลักเกณฑและอัตราคาใชจายการวิจัยที่คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.) กําหนด (ตาม
แบบ วช. 2 ค - ป 2556)
- หลักเกณฑการใหบริการวิชาการและการจัดสรรรายไดจากการรับงานบริการวิชาการ (ฉบับที่
8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2556
ตารางประมาณการรายการคาใชจายในโครงการ
จํานวนเงิน
รายการ
(บาทตอหนวย)
หมวดที่ 1 หมวดคาตอบแทนบุคคลากร

1,000,000

หมวดที่ 2 หมวดคาใชสอยและจัดกิจกรรม

3,000,000

หมวดที่ 3 หมวดคาวัสดุ/อุปกรณ

1,000,000

หมวดที่ 4 หมวดคาใชจายอื่นๆ

500,000

รวมงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม
หมายเหตุ: คาใชจายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได

5,500,000

9. วิธีการจายคาจาง
ผูวาจางจะจายเงินซึ่งเปนเงินบาทโดยตรงใหแกผูรับจาง โดยจะจายคาจางใหภายหลังจากที่ผูรับจางได
สงมอบผลงานใหแกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผูวาจางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับผลงาน
ดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว
โดยกําหนดจายคาจาง จํานวน 3 (สาม) งวด ดังนี้
งวดที่ 1 กํา หนดจา ยคา จ า งร อ ยละ 30 ของวงเงิน คา จา ง เมื่ อผูรับ จ า งสง ผลงานที่ต อ งส ง มอบ
รายงานกระบวนการกอนจั ดงาน (Pre-Event Report) ภายใน 60 วัน นับถัดจากวั น ที่
ลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับผลงานดังกลาวเปนที่เรียบรอย
แลว
งวดที่ 2 กํ า หนดจา ยคาจา ง รอยละ 40 ของวงเงินคาจ าง เมื่อ ผูรับจ า งส งผลงานที่ ตองสงมอบ
รายงานเบื้องตน (Inception Report) ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญ ญา
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับผลงานดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว
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งวดที่ 3 (งวดสุดทาย) กําหนดจายคาจาง รอยละ 30 ของวงเงินคาจาง เมื่อผูรับจางสงมอบรายงาน
ฉบั บ สมบู ร ณ (Final Report) ภายใน 180 วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ล งนามในสั ญ ญาและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับผลงานดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว
10. หลักเกณฑในการพิจารณา
ในการพิ จ ารณาผูช นะการยื่ น ข อ เสนอครั้ ง นี้ คณะกรรมการจะพิ จ ารณารายละเอี ย ดข อ เสนอที่
สอดคลองและครอบคลุมขอกําหนดงาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัดสินโดยใชหลักเกณฑการประเมิน ค า
ประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance)
ทั้งนี้พิจารณาใหคะแนนตามปจจัยและกําหนดใหน้ําหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ 100 ดังนี้
1) ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price)
กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 20
2) ขอเสนอทางดานเทคนิค
กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 80
11. กรรมสิทธิ์ในขอมูล เอกสาร และผลงาน
ขอมูล เอกสาร และผลงาน ที่ผูประเมินไดปฏิบัติงานใหกับ สนช. ตามสัญญาจะตกเปนกรรมสิทธิ์และ
ลิข สิ ท ธิ์ข อง สนช. โดยผูรับ จางจะต องไม ส งมอบและไม เผยแพรข อ มูล เอกสาร และผลงานที่ไดจ ากการ
ปฏิบัติงานนี้ใหแกผูใดหรือนําไปใชประโยชนโดยไมไดรับความยินยอมจาก สนช.
12. จรรยาบรรณของผูรับจาง
12.1 ห า มเป ด เผยข อ มู ล ทางเทคนิ ค และการค า ของบริ ษั ท ที่ เ ข า โครงการ (Non-Disclosure
Agreement) ภายในระยะเวลา 5 ป นั บ จากวัน ที่ เริ่ มเข า ไปให บ ริ การหรือ เซ็ นสั ญ ญา เว นแต จะไดรับ การ
ยินยอมจากผูเปนเจาของขอมูล
12.2 กรณีที่ตองแสดงขอคิดเห็นแกสาธารณชน ผูรับจางจะตองใหขอมูล และแสดงความคิดเห็นตาม
หลักวิชาการที่ไมอางอิง หรือระบุถึงบริษัทที่ใหบ ริการ (เวนแตจะไดรับ การยินยอมจากผู เปนเจ าของขอ มูล)
ตามที่ตนทราบอยางถองแทแกสาธารณชนดวยความสัตยจริง
13. ผูประสานงาน
งานสถาบันวิทยาการนวัตกรรม ฝายพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม
นางสาวฐายิกา จันทรเทพ
ตําแหนง: นักสงเสริมนวัตกรรม
โทรศัพท: 02-017 5555 ตอ 602
โทรสาร: 02-017 5566
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