เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference)
การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม
ระยะที่ 2 (อบรมและพัฒนาองค์กร) สาหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์
1. ที่มา และความสาคัญ
สืบเนื่องจาก โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ซึ่งได้ดาเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
2560 โดยมี เป้ าหมายส าคั ญ เพื่ อเพิ่ ม พู น ศัก ยภาพและยกระดั บ ขี ด ความสามารถทางนวัต กรรมให้ กับ องค์ กรซึ่ ง
กลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่ ผู้ประกอบการ/บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
โครงการดังกล่าวนี้ ได้ดาเนิน มาถึง ช่วงที่ 4 (กันยายน 2560) และกาลังจะเข้าสู่ช่วงที่ 5 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม
2561) ซึ่ ง เป็ น ระยะสุ ด ท้ า ย โดยมี หั ว ใจส าคั ญ คื อ การให้ ค วามรู้ เพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นนวั ต กรรมขั้ น สู ง
ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่กล่าวมาข้างต้น ได้พัฒนาโครงการด้านนวัตกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุน
ด้านเงินทุนจาก สนช. ดังนั้นจึงเกิด โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการ
ระยะที่ 2 ขึ้น
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการนี้ สมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่ งประเทศไทย (TMA) ได้ดาเนิ นการพัฒ นาแนวคิดและหลั กสูตรร่วมกับ สนช. โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ เข้าร่วม
โครงการซึ่งเป็นผู้ประกอบการได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถและองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมขององค์กร ควบคู่กับ
การวางแผนกลยุ ท ธ์ท างธุร กิจ ที่ น าไปใช้ ได้ จริงในทางปฏิ บัติ จนประสบความส าเร็จ ส่ งผลต่ อความเจริญ เติบ โต
ทางธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒ นาศักยภาพผู้ประกอบการ/บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ในเรื่องการจั ดการนวัตกรรมขั้นสู ง ที่ เกิดจากการวางแผนยุท ธศาสตร์ การสร้างสรรค์ อัน เป็น การเร่ง
ไปสู่การพัฒนา คิดค้นสิ่งใหม่
2.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านกลยุทธ์การบริห ารธุรกิจ ด้วยการคานึงถึงกลุ่ มลูกค้า
เป้าหมายเป็นสาคัญ เสริมด้วยความรู้เรื่องแผนการตลาด การเงิน และการบริหารจัดทรัพยากรต่างๆ ทางธุรกิจ รวมถึง
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนาผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมออกสู่ตลาดจริง ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับแนวทางในการคิดค้น
นวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่
2.3 เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ผู้ ป ระกอบการ/บริ ษั ท ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทยและตลาดหลั ก ทรั พ ย์
เอ็ม เอ ไอ ที่มีโครงการนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการค้นค้นวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานฯ ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนสนับสนุนจาก สนช.
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3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 ด้านองค์กร บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีโครงการ
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องทั้งด้านบริการ (Service) และด้านอุตสาหกรรม (Industry) จานวน 15 องค์กร
3.2 ด้านผู้เข้าร่วมโครงการ
3.2.1 ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรดังกล่าวในข้อ 3.1 และเป็นผู้ที่ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารและ/หรือ ตาแหน่งรองฯ ผู้ช่วยฯ เป็นต้น หรือ
3.2.2 ผู้บ ริห ารในสายงานสาคัญ ขององค์กร และผู้ ดารงตาแหน่งผู้ อานวยการฝ่ าย ผู้ จัดการฝ่ าย
ระดับรองฯ ระดับผู้ช่วยฯ ในสายงานสาคัญประกอบดังต่อไปนี้
1) งานสร้างสรรค์ (Creative) งานนวัตกรรม (Innovation)
งานเทคโนโลยี (Technology)
2) งานด้านการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy)
และ/หรือ Business Development
3) งานด้านการตลาด (Marketing) และ/หรือ งานขาย (Sale)
4) งานด้านบัญชี-การเงิน งานบริหารงานทั่วไป
4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตาม
ที่เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ รับจ้างได้มี
คาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.8 ผู้รับจ้างต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
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4.9 ผู้รับจ้างต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย (Electronic Government Procurement:
e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
4.10 ผู้รับจ้างซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
4.11 ต้องจดทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
5. ขอบเขตการดาเนินงาน
5.1 จัดเตรียมวิทยากรจานวนไม่น้อยกว่า 2 คน ที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้
5.1.1 มีป ระสบการณ์ ในการเป็นอาจารย์หรือวิทยากรในหัวข้อ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ การ
ฝึกอบรมโดยเฉพาะการจัดการทางด้านธุรกิจหรือนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปี
5.1.2 มีประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ การฝึกอบรม
โดยเฉพาะการจัดการทางด้านธุรกิจหรือนวัตกรรมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี
5.2 จัดทารายงานเบื้องต้น ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดของ
5.2.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.2.2 แผนการดาเนินงาน
5.2.3 เนื้อหาและรายละเอียดโดยสังเขปของหัวข้อการอบรม
5.2.4 รายชื่อของวิทยากรที่จะให้การอบรมในแต่ละหัวข้อ
5.2.5 วิธีการประเมินสมรรถนะของผู้เข้าอบรมหลังการอบรม
5.2.6 หัวข้อการอบรม อย่างน้อยประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
Innovation Strategy for Your Business
Innovation Portfolio Management
Business Model Canvas
Feasibility Study & Business Plan
5.3 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดอบรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าเดินทางของวิทยากร ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม ค่าวัสดุที่ใช้ประกอบการอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5.4 จั ด ทาและดาเนิ น โครงการส่ งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม (อบรมและพัฒ นาองค์กร) ส าหรับ
ผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
5.5 จัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมและประเมินผลความพึงพอใจจากการฝึกอบรม
6. ระยะเวลาดาเนินงาน
ดาเนินงานตามขอบเขตงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันทีล่ งนามในสัญญา
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7. งานทีส่ ่งมอบงาน
7.1 รายงานผลการดาเนิน งาน ร่างเอกสารประกอบการอบรมและความก้าวหน้าในการดาเนินงานเพื่อ
ประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าจ้ างรายงวด จานวน 10 ชุด พร้อมไฟล์บันทึกในยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB flash
drive)
7.2 รายงานสรุปฉบับสมบูรณ์ จานวน 10 ชุด ประกอบด้วยรายงานสรุปผลการฝึกอบรมและประเมินผล
ความพึงพอใจจากการฝึกอบรม พร้อมไฟล์บันทึกในยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB flash drive)
7.3 เอกสารเนื้อหาและรายละเอียดการอบรม จานวน 10 ชุด พร้อมไฟล์บันทึกในยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB
flash drive)
7.4 ไฟล์ภาพและวีดีโอบันทึกการบรรยายทุกช่วงการอบรม พร้อมทั้งตัดต่อสรุปกิจกรรมภาพรวมความยาว
3-5 นาที และภาพรวมงานทั้งหมด พร้อมยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB flash drive)
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณสาหรับการดาเนินการเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
9. ราคากลางและแหล่งที่มา
9.1 ราคากลาง 3,000,000 บาท
9.2 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- สัญญาจ้างฯ เลขที่ ปษ-0002-60 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559
10. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง
10.1 ค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างสาหรับการทางานของผู้รับจ้าง วงเงินไม่เกิน 3,000,000.-บาท (สามล้านบาทถ้วน)
ซึ่งรวมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแล้ว
10.2 วิธีการจ่ายค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้ างจะจ่ ายเงิน ซึ่งเป็ น เงิน บาทโดยตรงให้ แก่ผู้ รับจ้าง โดยสานักงานฯ จะจ่ายค่าจ้างให้ ภ ายหลังจาก
ผู้รับจ้างได้ส่งมอบผลงานให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับ
ผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยผู้ว่าจ้างจะสั่งจ่ายเช็คในนามของผู้รับจ้าง จานวน 3 (สาม) งวด ดังนี้
งวดที่ 1
จานวน 600,000.-บาท (หกแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้ รับจ้างส่ งมอบรายงานและรูปแบบการ
อบรม ร่ างเอกสารประกอบการอบรม ภายใน 30 วัน นับ จากวันที่ ล งนามในสั ญ ญา และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทาการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
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งวดที่ 2

จ านวน 1,400,000.-บาท (หนึ่ ง ล้ า นสี่ แ สนบาทถ้ ว น) เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งส่ ง มอบรายงาน
ความก้ า วหน้ า (progress report) ภายใน 60 วั น นั บ จากวั น ที่ ล งนามในสั ญ ญา และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทาการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จานวน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงานสรุปฉบับ
สมบูรณ์ (final report) ภายใน 180 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ทาการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
10.3 เงินประกันผลงานและหนังสือค้าประกัน
ในการจ่ายเงินค่าจ้าง ในแต่ละงวดตามข้อ 10.1 ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้ ร้อยละ 5 (5%) เพื่อมารวมไว้
เป็นเงินประกันผลงาน และจะจ่ายคืนให้ที่ปรึกษา ภายใน 15 วัน นับแต่การจ่ายเงินงวดสุดท้าย
11. เอกสารสาหรับการเสนอราคา
11.1 ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสาร ดังนี้
11.1.1 เอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค
11.1.2 เอกสารข้อเสนอด้านราคา
11.2 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิคและเอกสารข้อเสนอด้านราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย
11.3 จานวนเอกสารที่ยื่นสาหรับการเสนอราคา มีรายละเอียดดังนี้
11.3.1 ข้อเสนอด้านเทคนิค จานวน 4 ชุด ประกอบด้วย ต้นฉบับจานวน 1 ชุด และสาเนาซึ่งรับรอง
สาเนาถูกต้องจานวน 3 ชุด
11.3.2 ข้อเสนอด้านราคา ซึ่งเป็นต้นฉบับจานวน 1 ชุด
11.4 เอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค ประกอบด้วย
11.4.1 ส าเนาหนั งสือรั บ รองการจดทะเบียนนิติบุ คคล ส าเนาหนังสื อบริคณห์ ส นธิ บัญ ชีรายชื่อ
กรรมการผู้จัดการผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
11.4.2 ส าเนาใบทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ส าเนาใบทะเบี ยนภาษี มูล ค่าเพิ่ ม (ถ้ามี ) พร้อมรับ รองส าเนา
ถูกต้อง
11.4.3 หนั งสื อมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย (ในกรณี ที่ผู้ เสนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นทาการแทน) พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ)
11.4.4 รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(ก) ขั้นตอนการดาเนินงาน
(ข) แผนการดาเนินงาน
(ค) เนื้อหาและรายละเอียดโดยสังเขปของหัวข้อการอบรม
11.4.5 ประวัติวิทยากร
11.4.6 ผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอราคา
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11.5 เอกสารข้อเสนอด้านราคา ประกอบด้วย
11.5.1 ใบเสนอราคาที่ เสนอราคาเป็น เงินบาท โดยราคาที่ เสนอต้องเป็น ราคาที่รวมค่าวิทยากร
ค่าเดินทางวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานโครงการ รวมทั้งค่าใช้จ่าย ที่จาเป็นทั้งหมดและภาษีทุกประเภท
ไว้ แ ล้ ว ราคาที่ เสนอต้ อ งก าหนดยื น ราคาไม่ น้ อ ยกว่ า 90 วั น นั บ แต่ วั น เปิ ด เอกสารข้ อ เสนอด้ า นราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
หากไม่ได้ร ะบุ เวลาก าหนดยื น ราคา สนช. จะถือว่าผู้ เสนอราคามีเจตนายื นราคาตามระยะเวลาที่ สนช.
กาหนด
11.5.2 บั ญ ชี แ สดงแสดงรายละเอี ย ดของราคาที่ เสนอ โดยแยกเป็ น หั ว ข้ อ ของค่ า ใช้ จ่ ายต่ างๆ
ให้ชัดเจน
12. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และผลงาน
ข้อมูล เอกสาร และผลงาน ที่ผู้ประเมินได้ปฏิบัติงานให้กับ สนช. ตามสัญญาจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์
ของ สนช. โดยผู้ประเมินจะต้องไม่ส่งมอบและไม่เผยแพร่ข้อมูล เอกสาร และผลงานที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใด
หรือนาไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก สนช.
13. ค่าปรับ
หากผู้ประเมิน/ผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดตามข้อ 5. ผู้รับจ้างจะต้องชาระ
ค่าปรับให้แก่สานักงานฯ โดยกาหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของมูลค่าเงินจัดจ้างตามข้อ 10.1 นับถัด
จากวัน ที่ กาหนดแล้ ว เสร็ จ ตามที่ ก าหนดหรือ วัน ที่ ผู้ ว่าจ้ างได้ ข ยายให้ จ นถึ งวัน ที่ ท างานแล้ ว เสร็จจริง นอกจากนี้
ผู้ประเมิน/ผู้รับจ้างยอมให้สานักงานฯ เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ประเมิน/ผู้รับจ้างทางานล่าช้าเฉพาะส่วน
ที่เกินกว่าจานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
14. จรรยาบรรณของผู้รับจ้าง
14.1.1. ห้ า มเปิ ด เผยข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค และการค้ า ของบริ ษั ท ที่ เข้ าไปท าการส ารวจ (Non-Disclosure
Agreement) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มเข้าไปให้บริการฯ หรือเซ็นสัญญา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจาก
ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
14.1.2. กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็นแก่สาธารณชน ผู้ประเมินจะต้องให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นตาม
หลักวิชาการที่ไม่อ้างอิง หรือระบุถึงบริษัทที่ให้บริการฯ (เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล) ตามที่ตน
ทราบอย่างถ่องแท้แก่สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง
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15. ผู้ประสานงานฝ่าย สนช.
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
นายพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์
ตาแหน่ง: ผู้จัดการโครงการ
โทรศัพท์: 02-017 5555 ต่อ 602
โทรสาร: 02-017 5566
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