เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference; TOR)
การจ้างเหมาดาเนินงานการออกแบบเครื่องมือเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับผลลัพธ์ทางสังคม
1. หลักการและเหตุผล
นวั ต กรรมเพื่ อ สั ง คม (Social Innovation) หมายถึ ง กิ จ กรรม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ บริ ก ารใหม่ ที่ มุ่ ง
ตอบสนองความต้องการของสังคมเป็นหลัก โดยมีการพัฒนาและเผยแพร่ผ่านองค์กรเพื่อสังคม” (Mulgan,
2007) ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต หรือเป็นกลไกส้าคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าที่เกิดขึ้น
ในสังคม มีผลกระทบในระดับชุมชน หรือส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ดังนั้นนวัตกรรมสังคม จึงเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่
ทั่ว โลกให้ ความส้ าคัญ ในการน้ านวัตกรรมเพื่อ การแก้ปั ญหาสั ง คม โดยเป็นกระบวนการ เครื่องมื อ การ
ด้าเนินงาน หรือสิ่งต่างๆ ที่จะท้าให้สังคมดีขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการของสังคม โดยไม่จ้ากัดขอบเขต
หรือความหมายในการด้าเนินงาน เพื่อให้เกิดการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
ส้ านั กงานนวัตกรรมแห่ งชาติ (องค์มหาชน) (สนช.) จึงได้ด้าเนินการเปิดตัว ยุทธศาสตร์ใหม่ ด้ า น
นวัตกรรมเพื่อสังคม พร้อมกลไกสนับสนุนที่มุ่งสร้างและพัฒนายกระดับธุรกิจนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม ประชาชน และสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม โดยมีเครือข่ายพันธมิตรในการด้าเนินโครงการร่วมกว่า 10 เครือข่าย เพื่อให้เกิด
การสนับสนุนและขยายผลการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในเชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของรัฐบาล นอกจากนี้ สนช. ยังได้ก้าหนดเป้าหมายของการพัฒนา platform โครงการ
นวัตกรรมเพื่อสังคม ดังนี้
“การสร้าง Social Economy ด้วย Social Innovation”
ปี 2560: ปีแห่งการสร้าง Social Innovation Platform
ปี 2561: ปีแห่งการสนับสนุนนวัตกรรมตาม Social Issue-based
ปี 2562: ปีแห่งการยกระดับการขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคม
ปี 2563: ปีแห่งการเป็นผู้น้านวัตกรรมด้านสังคม
ในการด้าเนินงานของ สนช. ด้าน Social innovation นั้นจะให้ความส้าคัญต่อประเด็นการพัฒนาทาง
สังคม และสาขาธุรกิจสังคม (social business sectors) ที่สร้างความสามารถทางนวัตกรรมของสังคม ลด
ความเหลื่อมล้้า ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการสร้างธุรกิจนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิงสังคม โดยมุ่ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการให้ประโยชน์หรือสาธิตน้าร่องผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เพิ่มมูลค่า เพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความ
ทั่วถึงและเท่าเทียมกันมากขึ้นในประเด็นนวัตกรรมเชิงสังคม 9 ด้าน คือ 1) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) ด้าน
ความเชื่อมโยงระหว่าง อาหาร น้้า และพลังงาน 3) ด้านการศึกษา และภาครัฐ 4) ด้านการเงิน การจ้างงาน
และสวัสดิการสังคม 5) ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน 6) ด้านความเป็นเมือง 7) ด้านสุขภาพ 8) ด้านการท่องเที่ยว
และวัฒนธรรม และ 9) ด้านการจัดการภัยพิบัติ ผ่านกลไกการสนับสนุนของ สนช. ที่พัฒนาขึ้นร่วมกับเครือข่าย
ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ (1) ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม (2) แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน (3) นวัตกรรมดี...ไม่มี
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ดอกเบี้ ย (4) การประกวดแผนธุร กิจ นวัตกรรมเพื่อสั งคม (5) หน่ว ยขับเคลื่ อนนวั ตกรรมเพื่อสั งคม (SID)
(6) ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจ การขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE) (7) Innovation Diffusion และ (8)
ความร่วมมือประชารัฐ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม
รวมถึงแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อ
สังคม หน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานสนับสนุนเงินทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อันจะมีส่วนผลักดันธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
ปัจจุบันกิจการเพื่อสังคมหรือโครงการเพื่อสังคมได้เกิดขึ้นเป็นจ้านวนมาก เนื่องจากแนวโนมธุรกิจเริ่ม
มีความต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact) ที่สร้างคุณค่าให้
สังคมดีขึ้นได้ ตลอดจน สามารถวัดผลลัพธ์ทางสังคมได้จากประเมินผลลั พธ์ทางสั งคม ดังนั้น การประเมิน
ผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment; SIA) จึงเป็นเครื่องมือและกระบวนการส้าคัญที่จะต้องท้าใน
กิจการหรือโครงการเพื่อสังคม เพื่อช่วยในการวางแผน การติดตามผลการท้างาน และการประเมินผลให้เป็ น
รูปธรรม เพื่อสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) หรือคนภายนอกองค์กรรับรู้ อย่างไรก็ตาม สนช.
และผู้ประกอบการด้านสังคมยังไม่มีเครื่องมือเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับผลลัพธ์ทางสังคม ที่จะช่วยระบุประเด็น
ทางสังคม การเขียนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม รวมถึงการระบุตัวชี้วัดเบื้องต้นที่
ตรงกับเป้าหมายการด้าเนินงานและสามารถน้าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท้างาน จึงมีความประสงค์ในการ
จัดหาหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญมาออกแบบเครื่องมือเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับผลลั พธ์ทางสั งคมส้ าหรับ
โครงการนวัตกรรมเพื่อ สังคม เพื่อช่วยคัดกรองโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม การติดตามผลลัพธ์ทางสังคม
ตลอดจนเพิ่มช่องทางและความสะดวกในการใช้งานเพื่อให้เกิด การผลักดันการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมในระยะ
ยาวต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อออกแบบเครื่องมือเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับผลลัพธ์ทางสังคม ให้เหมาะสมส้าหรับโครงการ
นวัตกรรมด้านสังคมของ สนช.
2.2 เพื่อสร้างเครื่องมือเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับผลลัพธ์ทางสังคม ส้าหรับผู้ประกอบการด้านสังคม โดย
ครอบคลุ มประเด็ น ปั ญหาสั ง คม การเขียนทฤษฎีก ารเปลี่ ยนแปลง ตลอดจนการระบุ ตัว ชี้วัด ทางสั ง คมที่
เหมาะสมกับผู้ประกอบการ
2.3 เพื่อน้าเครื่องมือเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับผลลัพธ์ทางสังคม ไปช่วยคัดกรองโครงการนวัตกรรมเพื่อ
สังคม การติดตามผลลัพธ์ทางสังคมของผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการต่างๆ จากสนช. ตลอดจนผลักดันและสร้าง
ความตระหนักในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมส้าหรับประชาชน นักวิชาการ และผู้ประกอบการด้านสังคมทั่วไป
3. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
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3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น ผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบั ติและไม่มีลั กษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้อ งลงทะเบีย นในระบบจัด ซื้ อจั ดจ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับ คัดเลื อกเป็นคู่สั ญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ก้าหนด
3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด
3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก้าหนด
3.14 มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ หรือมีผลงานที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่ก้าหนด
4. ภารกิจของผู้รับจ้าง
ด้าเนินการศึกษาหลักการ เป้าหมาย และออกแบบเครื่องมือเรียนรู้เกี่ยวกับผลลัพธ์ทางสังคมออนไลน์
เพื่อช่วยในการคัดกรองโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม การติดตามผลลัพธ์ทางสังคม ตลอดจนการทดสอบและ
ปรับปรุงระบบให้สามารถน้ามาบูรณาการเข้ากับกระบวนการสนับสนุนของ สนช.
5. ขอบเขตของการดาเนินงาน
5.1 ศึ ก ษาหลั ก การ เป้ า หมาย และรู ป แบบเครื่ อ งมื อ เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ผลลั พ ธ์ ท างสั ง คมออนไลน์
ครอบคลุมโจทย์ทางสังคมทั้ง 9 ด้าน ของ สนช.
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5.2 พัฒ นาและออกแบบเครื่ องมื อเรี ยนรู้เ กี่ยวกับผลลั พธ์ทางสั งคมออนไลน์ ส้ าหรับ สนช. และ
ผู้ประกอบการทางสังคม โดยครอบคลุมตั้ง แต่ประเด็นปัญหาสังคมไทย การเขียนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง และ
การน้าเสนอชุดตัวชี้วัดทางสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของผู้ประกอบการ
5.3 ทดสอบและปรับปรุงระบบการใช้งานให้สามารถบูรณาการเข้ากับกระบวนการสนับสนุน ของ
สนช. ในพื้นที่โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. อย่างน้อย 1 พื้นที่
6. วงเงินค่าจ้างโดยประมาณ
งบประมาณในการด้าเนินงานจ้านวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษี
เงินได้ ณ ที่จ่ายแล้ว
7. ราคากลางและแหล่งที่มา
7.1 ราคากลาง : 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
7.2 แหล่งที่มาของราคา : สัญญาจ้างเหมาฯ เลขที่ สจ-0118-60 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560
8. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลาด้าเนินงาน 8 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีแผนการด้าเนินงานเบื้องต้น ดังนี้
ระยะเวลาดาเนินงาน (เดือน)
รายละเอียดงาน
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ศึกษาหลักการ เป้าหมาย และรูปแบบเครื่องมือเรียนรู้
เกี่ยวกับผลลัพธ์ทางสังคมออนไลน์ในต่างประเทศ
2. พัฒนาชุดเครื่องมือเรียนรู้เกี่ยวกับผลลัพธ์ทางสั งคม
ออนไลน์ส้าหรับผู้ประกอบการทางสังคม
3. ทดสอบและปรับปรุงระบบให้สามารถบูรณาการเข้า
กับกระบวนการของ สนช.
9. งานที่จะต้องส่งมอบ
9.1 รายงานการศึกษาหลั กการ เป้าหมาย และรูปแบบเครื่องมือเรียนรู้เกี่ยวกับผลลั พธ์ทางสั ง คม
ออนไลน์ โดยครอบคลุมตั้งแต่ประเด็นปัญหาสังคมที่เร่งด่วนในไทย การเขียนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง และการ
น้าเสนอชุดตัวชี้วัดทางสังคม เบื้องต้นที่สอดคล้องกับเป้าหมายของผู้ประกอบการ พร้อมทั้งจัดท้าเป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์จ้านวน 2 ชุด
9.2 ชุดเครื่องมือเรียนรู้เกี่ยวกับผลลัพธ์ทางสังคมออนไลน์ พร้อมคู่มือการใช้งาน และรายงานผลการ
ทดสอบระบบกับกลุ่มผู้ใช้งาน

Page | 4

10. การเบิกจ่ายค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้าง โดยจะจ่ายค่าจ้างให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้
ส่งมอบผลงานให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัส ดุ ได้ตรวจรับ
ผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยก้าหนดจ่ายค่าจ้าง จ้านวน 2 (สอง) งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ก้าหนดจ่ ายค่าจ้ างร้ อยละ 40 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้ รับจ้างส่ งมอบงานตามข้ อ 9.1
ภายใน 2 เดือนนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาและหลังจากกรรมการตรวจรับพัสดุได้
ตรวจรับรายงานดังกล่าวแล้ว
งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ก้าหนดจ่ายร้อยละ 60 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่ง มอบงานในข้อ 9.2
ภายใน 8 เดือนนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาและหลังจากกรรมการตรวจรับพัสดุได้
ตรวจรับรายงานดังกล่าวแล้ว
11. เงื่อนไขการจ้าง
11.1 ผู้รับจ้างต้องจัดท้าข้อเสนอ “โครงการการออกแบบเครื่องมือเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับผลลัพธ์ทาง
สังคม” โดยจัดท้าข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคา ซึ่งข้อเสนออย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย
1) ขอบเขตของการด้าเนินงาน
2) ขั้นตอนและรายละเอียดในการด้าเนินงาน
3) ระยะเวลาการด้าเนินงานและแผนปฏิบัติงาน
4) งบประมาณ โดยแสดงรายละเอียด
5) รายละเอียดประวัติ คุณวุฒิและประสบการณ์การท้างาน ของบุคลากรหลั กที่ผู้ รับจ้ าง
ได้เสนอมาท้างานนี้ รวมทั้งผลงานที่ผ่านมาของผู้รับจ้าง/บุคลากรหลักที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านนี้
6) เอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล
ทั้งนี้ หากข้อเสนอการด้าเนินงานของผู้รับจ้างดังกล่าว ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือความ
ต้องการของส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอฯ
จนเป็นที่ยอมรับของส้านักงานฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
11.2 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่อาจท้าสัญญาจ้างตามที่เจรจา
ตกลง หรื อมีเหตุจ้ าเป็ น อื่น ๆ ที่เป็ น อุป สรรคซึ่งท้าให้ ไม่ส ามารถด้าเนินการจ้างได้ ให้ ถือว่าเป็นอันเลิ ก ไป
ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์โต้แย้งและเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
11.3 ผู้ ว่าจ้ างสงวนสิทธิ์ที่จ ะบอกเลิกสัญญาว่าจ้างได้ในกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถส่งรายงานตามที่
ก้าหนดในข้อ 9
11.4 หากผู้รับจ้างไม่สามารถท้างานให้แล้วเสร็จตามที่ก้าหนดตามข้อ 10 ผู้รับจ้างจะต้องช้าระค่าปรับ
ให้แก่ส้านักงาน โดยก้าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินจัดจ้าง นับถัดจากวันที่ก้าหนดแล้ว
เสร็ จตามที่ก้าหนดหรื อวัน ที่ผู้ ว่าจ้ างได้ ขยายให้ จนถึ งวันที่ ท้างานแล้ วเสร็จจริ ง นอกจากนี้ ผู้ รับจ้างยอมให้
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ส้านักงานฯ เรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ ผู้รับจ้างท้างานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ้านวนค่าปรับและ
ค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
11.5 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 เ พื่ อ
ประโยชน์ของส้านักงานฯ เป็นส้าคัญ และผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการโดยไม่มีเงื่อนไข ยกเว้นได้รับการยินยอม
จากผู้ว่าจ้าง
11.6 เอกสาร รายงาน ข้อมูล ผลงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจ้าง ทั้งในรูปเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์
ไฟล์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง และขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้รับจ้างน้าไปใช้ในกิจกรรมอื่น โดยไม่ได้รับการยินยอมจาก
ผู้ว่าจ้าง
12. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส้านักงานจะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) และจะพิจารณาจาก
ราคารวม โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้้าหนักที่ก้าหนด ดังนี้
1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price)
ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ 20
2) ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ
ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ 80
13. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และผลงาน
ข้อมูล เอกสาร ผลการศึกษาวิเคราะห์ รายงาน และทรัพย์สินทางปัญ ญา ตลอดจนระบบทั้งหมดที่
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้กับส้านักงานฯ ตามสัญญาจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาของ
ส้านักงานฯ โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่ส่งมอบหรือเผยแพร่ข้อมูล เอกสาร ผลการศึกษาวิเคราะห์ และรายงาน
ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือน้าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากส้านักงานฯ
14. จรรยาบรรณของผู้รับจ้าง
14.1 ห้ามเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคและการค้าของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างเข้าไปท้าการ
ส้ารวจข้อมูล (อาจมีการท้าสัญญา Non-Disclosure Agreement) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มเข้า
ไปให้บริการฯ หรือท้าสัญญา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล
14.2 กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็นแก่สาธารณชน ผู้รับจ้างจะต้องให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นตาม
หลักวิชาการโดยไม่อ้างอิง หรือระบุถึงบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างเข้าไปท้าการส้ารวจข้อมูล (เว้นแต่จะ
ได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล) ตามที่ตนทราบอย่างถ่องแท้แก่สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง
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15. ผู้ประสานงานฝ่าย สนช.
ส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม
นางสาวสุวรรษา ทองหยู
โทรศัพท์: 02-017 5555 ต่อ 547
โทรสาร: 02-017 5566
อีเมล์: suwansa@nia.or.th
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