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ข้อก ำหนดรำยละเอียดของงำนจ้ำงที่ปรึกษำ (TERMS OF REFERENCE) 

โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้และกำรส่งเสริมกำรใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภำพ 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 อุตสาหกรรมชีวภาพ ถือเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยประเทศไทยสามารถใช้ทรัพยากรจาก
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจากอ้อยเป็นอุตสาหกรรมชีวภาพได้ ประเทศไทยมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็น
การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพให้ไปสู่การเป็นศูนย์กลางชีวภาพหรือ  Bio Hub ได้ และจาก
นโยบายของภาครัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพของภูมิภาค 
รวมถึงการที่รัฐบาลประกาศให้อุตสาหกรรมชีวภาพเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดังนั้น อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ จึงได้รับการส่งเสริมในด้านต่างๆ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของประเทศไทยยังมีอยู่ไม่มากนัก  อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชีวภาพส่วนใหญ่ที่ผลิตได้เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือการส่งออกเป็นหลัก เนื่องจากตลาดผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
ภายในประเทศไทยยังมีน้อยมาก เนื่องจากผู้บริโภคภายในประเทศยังขาดความรู้  และความเข้าใจในการใช้
พลาสติกชีวภาพ  
 เพ่ือให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจ และรับรู้เกี่ยวกับการใช้งานพลาสติกชีวภาพ อย่างกว้างขวางอย่าง
ทั่วถึง ทั้งในกลุ่มนิสิตนักศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักธุรกิจ 
สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป สถาบันพลาสติก จึงจ าเป็นต้องว่าจ้างในการด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างการ
รับรู้และการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และสนับสนุนให้เกิดการใช้
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพในประเทศเพ่ิมมากข้ึน  
  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการใช้งานพลาสติกชีวภาพ 
2.2 เพ่ือสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้บริโภคได้รับทราบ 
2.3 เพ่ือเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างองค์กรณ์ต่างๆ ภาครัฐ และภาคประชาชนให้ทราบถึงข้อมูล

ต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมชีวภาพ 
 
3. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจ านวน 2 กิจกรรม โดย
แต่ละกิจกรรมต้องประกอบไปด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
  3.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และการ
ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ผ่านสื่อดังนี้ 
   - สื่อโทรทัศน์ ไม่น้อยกว่า 4 สื่อ 
   - สื่อหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 10 ชิ้นข่าว 
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   - สื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 10 ชิ้นข่าว 
   - Spot วิทยุ ความยาวไม่น้อยกว่า 15 วินาที 
   - Social Media เช่น Facebook 
  3.2 จัดหาสถานที่ด าเนินการจัดกิจกรรมที่ เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมงาน ตกแต่งสถานที่ให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักของการจัดงาน และมีความสวยงามเหมาะสม พร้อม
ทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ อาทิเช่น เวที เครื่องกระจายเสียง โต๊ะ เก้าอ้ี ให้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  3.3 ด าเนินการออกแบบและจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม 
  3.4 จัดหาพิธีกร ช่างภาพ และเจ้าหน้าที่เพ่ือประสานงานต่างๆ ให้เพียงพอต่อกิจกรรมที่
จัดขึ้น 
  3.5 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานงานเชิญผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน 
ประกอบด้วยทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ รวมถึงสื่อมวลชน 
  3.6 จัดให้มีอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  3.7 สัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ใช้ เจ้าของกิจการ หรือผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท า คลิป VDO 
ส าหรับเผยแพร่ 
  3.9 สัมภาษณ์ผู้บริหารในรายการโทรทัศน์ จ านวน 1 ครั้ง 
  3.10 สัมภาษณ์ผู้บริหารในรายการคลื่นวิทยุ ครั้งละ 10-15 นาที จ านวน 2 ครั้ง 
  3.11 จัดให้มีการบันทึกภาพนิ่ งและภาพเคลื่ อนไหว รวมทั้ งจัดท าภาพนิ่ งและ
ภาพเคลื่อนไหวดังกล่าว ส าหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 
4. ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 4.1 ผลผลิต 
  4.1.1 จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจ านวน 2 ครั้ง 
 4.2 ผลลัพธ์ 
  4.2.1 เพ่ือให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจ และรับรู้เกี่ยวกับการใช้งานพลาสติกชีวภาพ รวมถึง
สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้บริโภคได้รับทราบ 
 
5.ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 โครงการสร้างการรับรู้และการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ มีระยะเวลาในการด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 6 ก.ย. 62 
 
6 กำรส่งมอบงำน 
 โครงการสร้างการรับรู้และการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ มีระยะเวลาการท างานตั้งแต่วันที่ลง
นามในสัญญาจนถึงวันที่ 6 กันยายน 2562 โดยในระหว่างการศึกษาโครงการ ที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงานตาม
ก าหนดดังนี ้
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6.1  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report 1) : ส่งภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 
โดย เป็นภาษาไทย จ านวน 3 ชุด และ usb flash drive จ านวน 1 ชุด  

6.2  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report 2) : ส่งภายในวันที ่2 สิงหาคม 2562 โดย 
เป็นภาษาไทย จ านวน 3 ชุด และ usb flash drive จ านวน 1 ชุด 

6.3  รายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) : ส่งภายในวันที่ 6 กันยายน 2562 
โดยจัดท าเป็นภาษาไทย จ านวน 3 ชุด และ usb flash drive จ านวน 1 ชุด 

 
7. กำรจ่ำยเงินค่ำจ้ำง 

7.1 ก าหนดการจ่ายเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่ายงวดเงินค่าจ้างตาม ตารางรายละเอียดและเงื่อนไข
การเบิกจ่ายดังนี้  

งวดที่ 1 จะเบิกจ่ายในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งผลงาน 
งวดที่ 1 และคณะกรรมการตรวจรับงานที่รับงานที่ปรึกษา ได้ท าการตรวจรับผลงานว่าถูกต้องครบถ้วนตาม 
สัญญา  

งวดที่ 2 จะเบิกจ่ายในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งผลงาน 
งวดที่ 2 และคณะกรรมการตรวจรับงานที่รับงานที่ปรึกษา ได้ท าการตรวจรับผลงานว่าถูกต้องครบถ้วนตาม 
สัญญา  

งวดที่ 3 จะเบิกจ่ายในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งผลงาน 
งวดที่ 3 และคณะกรรมการตรวจรับงานที่รับงานที่ปรึกษา ได้ท าการตรวจรับผลงานว่าถูกต้องครบถ้วนตาม 
สัญญา 

7.2 หลักประกันผลงาน  
ในการจ่ายเงินค่าจ้างแต่ละงวดตามข้อก าหนด ผู้ว่าจ้างจะหักเงิน ค่าจ้างไว้ในอัตราร้อยละ 5 

(5%) เพ่ือมารวมไว้เป็นเงินประกันผลงาน และจะจ่ายคืนให้ที่ปรึกษาหลังจากจ่ายเงินงวดสุดท้ายแล้ว 

 

8. คุณสมบัติของที่ปรึกษำ  
8.1 เป็นที่ปรึกษาท่ีได้รับการจดทะเบียนที่ปรึกษาไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง  
8.2 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ หรือไม่เป็นผู้ ที่ได้รับผลจากการสั่ง

ให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร
พัสดุ พ.ศ. 2560  

8.3 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน ณ วันที่ได้รับหนังสือเชิญชวนให้เข้า 
ยื่นเสนอจากสถาบันพลาสติก หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม  

8.4 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ 
ยื่นเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

8.5 ที่ปรึกษาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศเชิญชวนทั่วไป  
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8.6 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร  
8.7 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง 

บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  
 

9. วิธีกำรจัดจ้ำง  
สถาบันพลาสติกจะด าเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาด าเนินงานโครงการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 

10. กำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำร  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดท าข้อเสนอโครงการเสนอต่อประธานคณะกรรมการก าหนดขอบเขตงานและ

คัดเลือกที่ปรึกษาฯ โดยจัดท าเอกสารแยกเป็นซองเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ ซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
และ ซองข้อเสนอด้านราคา  

10.1 เอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ  
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารหลักฐาน จ านวน 4 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และส าเนา 3 ชุด) 

ประกอบด้วยสาระส าคัญต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้  
10.1.1 ในกรณีที่ที่ปรึกษาเป็นนิติบุคคล  

ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติ บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ข. บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติ บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

10.1.2 ในกรณีที่ศึกษาเป็นหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือนิติบุคคลอ่ืนที่มิใช่  
(10.1.1) ก. และ (10.1.1) ข. ต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงสถานะให้ครบถ้วนเทียบเท่าเอกสารตามที่ระบุไว้ 
(10.1.1)  

10.1.3 หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสดงแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ที่ปรึกษามอบ 
อ านาจให้บุคคลอื่นยื่นลงนามในเอกสารข้อเสนอแทน  

10.1.4 หนังสือแสดงการจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
กระทรวงการคลัง  

10.1.5 เอกสารอ่ืนๆ เช่น หลักฐานแสดงสถานะทางการเงิน ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ ส าเนา
ใบ ทะเบียนส าเนาภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

10.2 ซองข้อเสนอด้านเทคนิค  
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าข้อเสนอด้านเทคนิค จ านวน 4 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และส าเนา 3 ชุด) 

ประกอบด้วยสาระส าคัญต่างๆ อย่างน้อยดังนี้  
10.2.1 แผนการด าเนินงานโดยเสนอเป็นแนวคิดทางปฏิบัติที่เหมาะสม ตั้งแต่เตรียมการ 

ด าเนินการ วิเคราะห์และประเมินผล รวมถึงข้อเสนอและเพ่ิมเติมที่ควรมีระหว่างการด าเนินโครงการ  
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10.2.2 รายละเอียดการด าเนินงานและวิธีการด าเนินงานตามข้อก าหนดขอบเขตงาน  
10.2.3 ก าหนดระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของแต่ละกิจกรรมของแต่ละ 

แผนงาน โดยจัดท ารายละเอียดที่ต้องด าเนินการในการปฏิบัติงานของแต่ละคน เป็นจ านวนคน/เดือน  
(Man/Month)  

10.2.4 บัญชีรายชื่อบุคลากรที่จะรับผิดชอบโครงการ การจัดองค์กร การแบ่งทีมงาน
ภาคสนาม โดยบุคลากรหลักจะต้องมีเอกสารแสดงประวัติผลงานและประสบการณ์ด้ านที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินโครงการ ศึกษานี้  

10.3 ซองข้อเสนอด้านราคา  
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าข้อเสนอด้านราคา จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วยสาระส าคัญต่างๆ อย่าง

น้อย ดังนี้  
10.3.1 อัตราค่าจ้างต่อเดือนของบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ ที่ร่วมโครงการเป็นจ านวนคน/

เดือน (Man/Month) หรือ จ านวนคน/วัน (Man/Day) และยอดรวมของเงินค่าจ้างท้ังหมด 
10.3.2 ค่าใช้จ่ายโดยตรงต่างๆ เช่น ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าส ารวจภาคสนาม ค่าจัดท า

เอกสาร และค่าอุปกรณ์ส านักงาน และค่าใช้จ่ายในการสัมมนา เป็นต้น โดยแสดงค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
ค่าใช้จ่ายบุคลากร  

10.3.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
10.3.4 ยอดรวมของค่าจ้างที่ปรึกษาที่รวมภาษีแล้ว ต้องเสนอเป็นราคาเดียว (Lump sum 

Basis) โดยลงทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ และสถาบันพลาสติกจะถือตามจ านวนเงินที่เป็นตัวหนังสือเป็น อันขาด 

11. กำรยื่นข้อเสนอ  
การยื่นข้อเสนอทุกซอง จะต้องปิดผนึกให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการก าหนด

ขอบเขตงานและคัดเลือกท่ีปรึกษาฯ โดยเขียนชื่อโครงการที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอให้ชัดเจนและน ามายื่นที่  
 

สถำบันพลำสติก 
อำคำรกองพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
86/6 ซอยตรีมิตร แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ : 0 2391 5340 ต่อ 212   

โทรสำร : 0 2712 3316 
 

เอกสารทั้งหมดที่ยื่นนี้ สถาบันพลาสติก สงวนสิทธิ์จะไม่คืนและให้ถือเป็นเอกสารของสถาบัน
พลาสติก รวมทั้งสามารถยกเลิกการพิจารณาคัดเลือกเมื่อใดก็ได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการยื่นเอกสาร
ต่างๆ สถาบันพลาสติก จะไม่รับผิดชอบ รวมถึงที่ปรึกษาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น  
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12. หลักเกณฑ์และสิทธิในกำรพิจำรณำข้อเสนอ  
12.1 เอกสารที่ยื่นหากพบข้อบกพร่องไม่ถูกต้องตามเกณฑ์เงื่อนไขตามที่ก าหนดข้างต้น แม้แต่ข้อใด  

ข้อหนึ่งคณะกรรมการก าหนดขอบเขตงานและคัดเลือกที่ปรึกษาฯ อาจไม่รับพิจารณา 
12.2 คณะกรรมการก าหนดขอบเขตงานและคัดเลือกที่ปรึกษาฯ จะด าเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติ

ของผู้ยื่นข้อเสนอเพ่ือรับจ้างเป็นที่ปรึกษาแต่ละรายว่า เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ รายอ่ืน ณ 
วันที่ได้รับหนังสือเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอหรือไม่  

12.3 คณะกรรมการก าหนดขอบเขตงานและคัดเลือกที่ปรึกษาฯ จะพิจารณาข้อเสนอเทคนิค ของที่
ปรึกษาที่ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอ 
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด และจะเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอ
ด้าน เทคนิค และพิจารณาเลือกรายที่มีราคาต่ าสุด และจัดล าดับไว้ไม่เกิน 3 ราย  
 

13. ก ำหนดยืนรำคำ  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยืนราคาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นบัแต่วันที่ยื่นข้อเสนอเป็นต้นไป  

 

14. ค่ำปรับ  
หากที่ปรึกษาไม่สามารถส่งมอบงานตามรายละเอียดที่ก าหนดในข้อ 6 (การส่งมอบงาน) สถาบัน

พลาสติก จะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของจ านวนเงินค่าจ้างของงานในงวดนั้น 
  

15. ข้อสงวนสิทธิ์  
15.1 สถาบันพลาสติกขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้ เพ่ือ ประโยชน์ของทางสถาบัน

พลาสติกเป็นส าคัญ และถือว่าการตัดสินของสถาบันพลาสติกเป็นเด็ดขาด ที่ปรึกษาจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทั้งสิ้นมิได้  

15.2 สถาบันพลาสติกขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักตามที่ระบุ ในข้อเสนอ ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ของทางสถาบันเป็นส าคัญ และท่ีปรึกษาจะต้องด าเนินการโดยไม่มีเงื่อนไข 

15.3 ที่ปรึกษาไม่มีสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ โดยมิได้
รับ ความเห็นชอบจากสถาบันพลาสติก  

15.4 ข้อมูล เอกสาร ผลการส ารวจ วิเคราะห์ และการศึกษาท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของที่ปรึกษา 
ภายใต้โครงการนี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันพลาสติก ที่ปรึกษาจะน าไปเผยแพร่หรือใช้ใน “วัตถุประสงค์ใดๆ 
ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันพลาสติก”  
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16. เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ 
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ จะพิจารณาเฉพาะรายชื่อที่ถูกต้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ตามข้อ 8 โดย

แนบหลักฐานแสดงความมีคุณสมบัติ หรือ รับรองความมีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านเกณฑ์การให้คะแนน
ข้อเสนอเทคนิคตามท่ีก าหนดแล้วจัดล าดับ 
 

ล ำดับ รำยกำร คะแนน 
1 ข้อเสนอด้ำนเทคนิค 80 

- ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษาที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

20 

- แนวทางและแผนการด าเนินงานตาม TOR อย่างละเอียดชัดเจน 20 
- รายละเอียดวิธีการด าเนินงานตาม TOR 20 
- ข้อเสนอทางเทคนิคเพ่ิมเติมที่มากกว่า TOR และเป็นประโยชน์ต่อ

โครงการ 
10 

- ผลงานและประสบกาณ์เฉพาะตัวของบุคคลากรหลัก 10 
2 ข้อเสนอด้ำนรำคำ 20 

 รวม 100 
 

หมำยเหตุ คะแนนรวมข้อเสนอที่จะได้รับพิจำรณำต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (80%) 
 

17. กำรแจ้งผลกำรคัดเลือก  
สถาบันพลาสติกจะแจ้งผล ตกลงว่าจ้างให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณาทราบ ภายหลังจากท่ีได้

พิจารณาคัดเลือกท่ีปรึกษาแล้ว  
 
18. กำรท ำสัญญำว่ำจ้ำง 

สถาบันพลาสติก พิจารณาเลือกที่ปรึกษาแล้วเสร็จ และตกลงให้ผู้ใดเป็นที่ปรึกษา  ผู้นั้นจะต้องท า
สัญญากับสถาบันพลาสติก ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสถาบันพลาสติก หากเกินก าหนด 
คณะกรรมการก าหนดขอบเขตงานและคัดเลือกท่ีปรึกษาฯ จะพิจารณายกเลิกข้อเสนอและพิจารณาที่ปรึกษาผู้
มีล าดับถัดไปสุดในรายถัดไป  
 
19. งบประมำณ 
 2,500,000 บาท 
 
20. เงื่อนไขอ่ืนๆ  
 (-ไม่มี) 


