เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference)
การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคต
ของประเทศไทย :กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3
_______________________
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยความสาคัญด้านการเกษตรของประเทศไทยดังกล่าว สานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรื อ สนช. จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง “ศู น ย์ ส ร้ า งสรรค์ ธุร กิ จนวัต กรรมการเกษตร (Agro Business Creative
Center : ABC Center) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมการเกษตรของประเทศ และ
เป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมด้านการเกษตรอย่างครบวงจร โดยทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางใน
การสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง การประสานงานเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งด้านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคการตลาด ใน
รูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม (innovation cluster) เพื่อยกระดับและสร้างความแตกต่าง รวมทั้งการ
สร้างมูลค่า (value creation) ของผลิตภัณฑ์และบริการตลอดห่วงโซ่คุณค่าของภาคเกษตร และขยายผลธุรกิจ
นวัตกรรมด้านการเกษตรของประเทศไทย
อีกทั้งเป้ าหมายการดาเนิ น งานของ ABC Center มุ่งเน้นการปรับเปลี่ ยนภาคการเกษตรไทยจาก
“เกษตรแบบดั้งเดิม” ไปสู่ “เกษตรอุตสาหกรรม” และก้าวไปสู่ “เกษตรบริการหรือธุรกิจเกษตร” ที่มีการใช้
นวัตกรรมเป็นหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย โดยมีการสร้างรูปแบบธุร กิจใหม่สาหรับนวัตกรรม
การเกษตรใน 7 สาขา ดังนี้ 1) ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 2) ธุรกิจเกษตรดิจิตัล 3) ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 4) ธุรกิจการจัดการหลั งการเก็บเกี่ยวและการขนส่ ง 5). ธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่
6). ธุรกิจการบริการทางธุรกิจเกษตร และ 7) ธุรกิจรูปแบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่ ทั้งนี้ ได้จัดแบ่งเป็นกลุ่ม
สาขาดังนี้
กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 1 ได้แก่
1) ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และ
4) ธุรกิจการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง
กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 2 ได้แก่
2) ธุรกิจเกษตรดิจิตัล 6). ธุรกิจการบริการทางธุรกิจเกษตร และ
7) ธุรกิจรูปแบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่
กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ได้แก่
3) ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 4 ได้แก่
5). ธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่
ด้วยเหตุนี้ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาแนวโน้ม ทิศทาง และความเป็นไปได้ในการพัฒ นา
นวัตกรรมการเกษตรที่จะก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการเกษตรไทยและ
การเพิ่มมูลค่าทั้งระบบตลอดห่วงโซ่มูลค่า ในการนี้ สนช. จึงเห็นควรให้ว่าจ้าง “ที่ปรึกษาศึกษาบ่งชี้แนวโน้ม
และทิศทางการพัฒ นานวั ตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย กลุ่ มสาขาธุรกิจที่ 3 ได้แก่ ธุรกิจ
เครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียดของสาขาดังนี้
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- ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Agricultural Robotics and
Automation) เป็นการนาเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ มาใช้ใน
การเกษตจร แทนการใช้แรงงานคน เพื่อเพิ่มความเร็ว ความสม่าเสมอและประสิทธิภาพที่
เพิ่มขึ้น
แนวทางในการศึกษาจะนามาใช้กาหนดทิศทางในการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรของประเทศไทย
และ การพัฒ นาสาขาธุ ร กิจ นวั ต กรรมเกษตร (AgTech Innovation Sectoral Development) ของ ABC
Center เพื่อนาไปใช้ในการสร้างรูปแบบธุรกิจและกานดนโยบายนวัตกรรมการเกษตรในระยะต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสถานภาพของการเกษตรของไทย โดยเน้นการบ่งชี้ที่เอื้อและปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อยกระดับการเกษตรในมิติที่เชื่อมโยงกับนวัตกรรมในกลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ได้แก่ ธุรกิจเครื่องจักรกล
เกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
2.2 เพื่อรวบรวม และวิเคราะห์ภาพรวม แนวโน้ม (trends) และแนวทางการยกระดับการเกษตรของ
ประเทศไทยด้วยนวัตกรรมในกลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ได้แก่ ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
2.3 เพื่อกาหนดแนวโน้ม (trend setting) และกาหนดธีม (theme setting) ที่จะใช้เป็นทิศทางใน
การพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทยในกลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ได้แก่ ธุรกิจเครื่องจักรกล
เกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
2.4 เพื่อกาหนดทิศทาง (direction) วิธีการ (methodology) และขั้นตอน (process) ในการพัฒนา
นวัตกรรมเกษตรในอนาคตของประเทศไทยในกลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ได้แก่ ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ ในรูปแบบของ “Thematic Innovation” ในการส่งเสริมศักยภาพของการเกษตรไทย
อันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการดาเนินธุรกิจที่สามารถยกระดับการเกษตรได้ทั้งระบบ ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว
2.5 เพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจและกานดนโยบายนวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทยในกลุ่ม
สาขาธุรกิจที่ 3 ได้แก่ ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
3.1 รวบรวมและวิเคราะห์กรณีศึกษา (case studies) การพัฒนากลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ได้แก่ ธุรกิจ
เครื่ อ งจั ก รกลเกษตร หุ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ ทั้ ง จากประเทศไทยและต่ า งประเทศ อาทิ ญี่ ปุ่ น จี น
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เป็นต้น
3.2 การจัดประชุมกลุ่ มย่ อยกับภาคเอกชนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ นา/ผู้สร้างธุรกิจนวัต กรรม
การเกษตรในกลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ได้แก่ ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อย่างน้อยธุรกิจ
ละ 10 ราย โดยเลือกจากบริษัทผู้นาในอุตสาหกรรมของแต่ละสาขา/สมาคม/สหกรณ์หรือหน่วยงานที่ได้รับการ
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ยอมรับว่าเป็นผู้นาของแต่ละสาขา เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมูลด้านการผลิต ด้านการลงทุน ด้าน วิธี
เทคโนโลยี และด้านนวัตกรรม
3.3 รวบรวมและศึ ก ษาข้ อ มู ล ทั้ ง ในเชิ ง คุ ณ ภาพ (qualitative) และเชิ ง ปริ ม าณ (quantitative)
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น โครงสร้างประชากร
พฤติกรรมการบริโภค ลักษณะสินค้าและบริการ รูปแบบธุรกิจด้านการเกษตร สถิติการนาเข้าและส่งออกสินค้า
เกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีการนามาใช้ในการเกษตร และประเด็นอุบัติใหม่ที่เกิ ดขึ้นใน
การเกษตร เป็นต้น โดยใช้วิ ธีการหาสัญญาณการเปลี่ยนแปลง หรือการกวาดสั ญญาณแนวราบ (horizon
scanning) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนามาวิเคราะห์หาแนวโน้มการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรใน
กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ได้แก่ ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ที่ตรงกับบริบทของประเทศ
ไทย
3.4 วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อ 3.1 – 3.3 เพื่อกาหนดแนวโน้ม (trend setting) และกาหนดธีม (theme
setting) จะใช้เป็นทิศทางในการพัฒนาการทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย
ของกลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ได้แก่ ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในมุมมองของธุรกิจ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3.5 ศึกษาวิเคราะห์ ปั จ จั ย เอื้ อ (support factors) และปัจจัยที่ เป็นอุปสรรค (obstacle factors)
ในการพัฒนากลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ได้แก่ ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศไทย
3.6 ศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility) พร้อมทั้งเสนอแนะรูปแบบและแนวทางในการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และภาคการศึกษา ที่จะชักนาให้เกิดการพัฒนากลุ่มสาขาธุรกิจ
ที่ 3 ได้แก่ ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในอนาคตของประเทศไทย
3.7 จัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group) ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ได้แก่ ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ ในอนาคตของประเทศไทย
3.8 จัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทาง วิธีการ และขั้นตอนในการพัฒนากลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ได้แก่
ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในอนาคตของประเทศไทย
3.9 จัดประชุมเพื่อนาเสนอและพิจารณาผลการดาเนินงานตามข้อ 3.7
3.10 จัดทาข้อสรุปเกี่ยวกับการกาหนดทิศทาง แนวทางและขั้นตอนในการพัฒนาการยกระดับ กลุ่ ม
สาขาธุร กิจ ที่ 3 ได้แก่ ธุร กิจ เครื่ องจั กรกลเกษตร หุ่ นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในอนาคตของประเทศไทย
ตลอดจนรูปแบบธุรกิจและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สาหรับการยกระดับ กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ในอนาคตของ
ประเทศไทยทั้งระบบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเป็นแนวทางสาคัญที่จะให้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ชุมชน และภาคการศึกษา นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่จะส่งผลให้เกิดผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
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3.11 การรวบรวมข้อมูลของกลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ได้แก่ ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ โดยมีหัวข้อในเบื้องต้น เช่น 1) แนวโน้มของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) กรณีศึกษา (case studies)
3) นโยบายการสนับสนุน
3.12 จัดทารูปเล่มรายงานการการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคต
ของประเทศไทย ของกลุ่ มสาขาธุร กิจ ที่ 3 ได้แก่ ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่ นยนต์และระบบอัต โนมั ติ
ในอนาคตของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดการดาเนินงานตามข้อ 3.10 และ 3.11
4. ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน 240 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
5. คุณสมบัติของที่ปรึกษา
5.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
5.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
5.4 ไม่เป็ น นิ ติบุ คคลซึ่งอยู่ ร ะหว่า งถู กระงับ การยื่ นข้ อเสนอหรื อท าสั ญญากั บหน่ว ยงานของรั ฐ ไว้
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
5.6 มีคุณสมบั ติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
5.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
5.8 ไม่เป็ น ผู้ มีผ ลประโยชน์ ร่ ว มกัน กับผู้ ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้ แก่ส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5.10 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
5.11 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
5.12 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
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5.13 ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
5.14 ผู้ เ สนอราคาต้ อ งจดทะเบี ย นที่ ป รึ ก ษากั บ ข้ อ มู ล ที่ ป รึ ก ษา กระทรวงการคลั ง มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านวิจัย ด้านนโยบาย ด้านอุตสาหกรรม และการจัดทา
เอกสารรายงานการวิเคราะห์กับหน่วยงานภาครัฐ
6. งบประมาณ
งบประมาณในการด าเนิ น โครงการ จ านวนเงิ น 2,000,000 บาท (สองล้ า นบาทถ้ ว น) ซึ่ ง รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแล้ว
7. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
7.1 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาไทย สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2556
7.2 ประมาณการรายการค่าใช้จ่ายในโครงการ
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
หมวดที่ 1: ค่าบุคลากร
972,000
หมวดที่ 2: ค่าใช้สอย
632,000
หมวดที่ 3: ค่าวัสดุและอุปกรณ์
86,000
หมวดที่ 4: ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
110,000
หมวดที่ 5: ค่าบริหารจัดการโครงการ
200,000
รวมงบประมาณ
2,000,000
8. ผลงานที่ต้องส่งมอบ
เอกสารรายงาน “การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร
ในอนาคตของประเทศไทย : กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3” โดยแบ่งเป็นดังนี้
8.1 รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน ครั้งที่ 1 ที่มีผลงานที่ต้องส่งมอบครบถ้วน จานวน 5 ชุด
พร้อมทั้งแฟลชไดร์ฟ (Flash Drive) จานวน 5 อัน และนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีรายละเอียด
ผลงานที่ต้องส่งมอบ คือ แผนการดาเนินงาน (Work Plan) ประกอบด้วยดังนี้
- แนวทางการดาเนินโครงการ
- กรอบระยะเวลาการดาเนินโครงการ
8.2 รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน ครั้งที่ 2 ที่มีผลงานที่ต้องส่งมอบครบถ้วน จานวน 5 ชุด
พร้ อ มทั้ ง แฟลชไดร์ ฟ (Flash Drive) จ านวน 5 อั น และน าเสนอต่ อ คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ซึ่ ง มี
รายละเอียดผลงานที่ต้องส่งมอบรายงานผลการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) ประกอบด้วยดังนี้
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- ข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพ (qualitative) และเชิงปริมาณ (quantitative) ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนากลุ่มกลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ได้แก่ ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ เช่น โครงสร้างประชากร พฤติกรรมการบริโภค ลั กษณะสิ นค้าและบริการ
รู ป แบบุ ร กิ จ ด้ า นการเกษตร สถิ ติ ก ารน าเข้ า และส่ ง ออกสิ น ค้ า เกษตร วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีการนามาใช้ในการเกษตร และประเด็นอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นใน
การเกษตร เป็นต้น โดยใช้วีการหาสัญญาณการเปลี่ยนแปลง หรือการกวาดสัญญาณ
แนวราบ (horizon scanning) เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ที่ ส ามารถน ามาวิ เ คราะห์ ห า
แนวโน้มการพัฒนากลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ได้แก่ ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ ที่ตรงกับบริบทของประเทศไทย
- ข้อมูล กรณีศึกษาการยกระดับ กลุ่ มสาขาธุรกิจที่ 3 ได้แก่ ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของของประเทศไทยและต่างประเทศ
- ผลการประชุมกลุ่มย่อยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบปัจจัยเอื้อ
และปัจจัยอุปสรรคต่างๆ ที่จะนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินการธุรกิจจาก
เดิมไปสู่ธุรกิจนวัตกรรมที่สามารถยกระดับนวัตกรรมการเกษตรไทยทั้งระบบ
- การกาหนดแนวโน้ม (trend setting) และกาหนดธีม (theme setting) จะใช้เป็นทิศทาง
ในการพัฒนาการทิศทางการพัฒนากลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ได้แก่ ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในอนาคตของประเทศไทย
8.3 รายงานการศึกษา “การบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของ
ประเทศไทย ของกลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ได้แก่ ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ” ฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report) ที่มีผลงานที่ต้องส่งมอบครบถ้วน จานวน 5 ชุด พร้อมทั้งแฟลชไดร์ฟ (Flash Drive)
จานวน 5 อัน และนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
9. การเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ที่ปรึกษา โดยกาหนดจ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงานฯ
ตามที่กาหนดในสัญญาจ้างฯ ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้
ตรวจรับรายงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยการจ่ายจะแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ก าหนดจ่ า ยค่ า จ้ า งเป็ น เงิ น ร้ อ ยละ 30 ของวงเงิ น จั ด จ้ า ง เมื่ อ ที่ ป รึ ก ษาส่ ง รายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน ครั้งที่ 1 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทาการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 ก าหนดจ่ า ยค่ า จ้ า งเป็ น เงิ น ร้ อ ยละ 50 ของวงเงิ น จั ด จ้ า ง เมื่ อ ที่ ป รึ ก ษาส่ ง รายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน ครั้งที่ 2 ภายใน 150 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทาการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
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งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) กาหนดจ่ายค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 20 ของวงเงินจัดจ้าง เมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ ภายใน 240 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ทาการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
10. เงื่อนไขการว่าจ้างที่ปรึกษา
10.1 ที่ปรึกษาต้องจัดทาข้อเสนอการจัดทาบทวิเคราะห์ “การบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนา
นวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย : กลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3” โดยจัดทาข้อเสนอด้านเทคนิค และ
ข้อเสนอด้านราคา ซึ่งข้อเสนอประกอบด้วย
1) หลักการและเหตุผล
2) วัตถุประสงค์
3) เป้าหมาย
4) ขอบเขตการศึกษา
5) วิธีการศึกษา
6) กรอบแนวคิดการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
7) ระยะเวลาการดาเนินงานและแผนปฏิบัติงาน
8) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา โดยแสดงรายละเอียดจานวนคน-เดือน
9) รายละเอียดประวัติ คุณวุฒิและประสบการณ์การทางาน รวมทั้งผลงานทางวิชาการที่ผ่าน
มาของบุคลากรหลักที่ที่ปรึกษาได้เสนอมาทางานนี้
10) เอกสารประกอบ ได้แก่ เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล เอกสารรับรองการขึ้นทะเบียน
เป็น ที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ หากข้อเสนอการศึกษาของผู้รับจ้างดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของ
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผู้รับจ้างศึกษาจะต้องปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอฯ จนเป็นที่ยอมรับ
ของสานักงานฯ
10.2 ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่อาจทาสัญญาจ้างตามที่ได้เจรจา
ตกลง หรือมีเหตุจาเป็นอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคซึ่งทาให้ไม่สามารถดาเนินการจ้างได้ ให้ถือว่าเป็นอันเลิกไปที่ปรึกษา
ไม่มีสิทธิโต้แย้งและเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
10.3 ผู้ว่าจ้ างสงวนสิ ทธิ์ที่จะบอกเลิ กสั ญญาว่าจ้างได้ในกรณีที่ ปรึกษาไม่ส ามารถส่ งรายงานตามที่
กาหนดในข้อ 10
10.4 หากที่ปรึกษาไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดตามข้อ 4 ที่ ปรึกษาจะต้องชาระ
ค่าปรับให้แก่สานักงานฯ โดยกาหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินสัญญา นับถัดจากวันที่
กาหนดแล้วเสร็จตามที่กาหนดหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทางาน แล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ที่ปรึกษา
ยอมให้สานักงานเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ที่ปรึกษาทางานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจานวนค่าปรับ
และค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
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10.5 ผู้ ว่ า จ้ า งขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงบุ ค ลากรหลั ก ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ เสนอ ทั้ ง นี้ เพื่ อ
ประโยชน์ของสานักงานฯ เป็นสาคัญ และที่ปรึกษาจะต้องดาเนินการโดยไม่มีเงื่อนไข ยกเว้นได้รับการยินยอม
จากผู้ว่าจ้าง
10.6 เอกสาร รายงาน ข้อมูล ผลงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจ้าง ทั้งในรูปเอกสารและ CD-ROM เ ป็ น
ลิขสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง และขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้รับจ้างนาไปใช้ในกิจกรรมอื่น โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ว่าจ้าง
11. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
11.1 ผู้ เสนอราคาต้องจั ดทาข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา เพื่อนาเสนอ “แนวทาง
การศึกษาและวิเคราะห์การบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในอนาคตของประเทศไทย
ของกลุ่มสาขาธุรกิจที่ 3 ได้แก่ ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” ให้มีความชัดเจนในการ
ดาเนินงานเพื่อบรรลุสู่วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
11.2 ผู้ว่าจ้างโดยคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เสนอแนวคิดและการดาเนินงาน
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และคาดว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่าจ้าง ซึ่งอาจไม่ใช่ผู้เสนอราคาต่าสุด ทั้งนี้
คณะกรรมการสามารถต่อรองราคาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่าจ้าง และขอสงวนสิทธ์ในการให้คาแนะนา
เพิ่มเติม ปรับปรุงรายละเอียดของงานบางประการเพื่อให้ ได้ผลงานที่สมบูร ณ์ที่สุด ทั้งนี้ ผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
11.3 ผู้ เสนอราคาที่ได้รั บ การคัดเลือกจะต้องดาเนินการต่างๆ ตามกรอบที่ผุ้ ว่าจ้างกาหนดไว้ทุก
ประการ
12. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน
ข้อมูล เอกสาร ผลการศึกษาวิเคราะห์ และรายงาน ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงาน
ให้กับ สนช. ตามสัญญาจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ สนช. โดยที่ปรึกษาจะต้องไม่ส่งมอบข้อมูล เอกสาร
ผลการศึกษาวิเคราะห์ และรายงาน ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือนาไปใช้
ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก สนช.
13. จรรยาบรรณของที่ปรึกษา
13.1 ห้ามเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคและการค้าของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปทาการสารวจข้อมูล
(อาจมีการทาสัญญา Non-Disclosure Agreement) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เข้าไปสารวจหรือทา
สัญญา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล
13.2 กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็นต่อสาธารณชน ผู้รับจ้างจาต้องให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห้นหลัก
วิชาการโดยไม่อ้างอิง หรือระบุถึงบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างเข้าไปทาการสารวจข้อมูล (เว้นแต่จะได้รับ
การยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล) ตามที่ตนทราบอย่างถ่องแท้แก่สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง
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14. ผู้ประสานงานฝ่าย สนช.
ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
นางสาวมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
โทร 02-017 5555 ต่อ 543
โทรสาร 02 -017 5566
อีเมล์ montha@nia.or.th
นายสิรพัฒน์ ชนะกุล นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส
โทร 02-017 5555 ต่อ 544
โทรสาร 02 -017 5566
อีเมล์ sirapat@nia.or.th
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