
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
 

 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

โครงการสัมมนาออนไลน์ : นวัตกรมการจัดสรรงบประมาณสูภ้ัย Covid-19 
 
ที่มาและความสำคัญ  

   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เปลี่ยนแปลงบทบาทภารกจิ
จากสนับสนุนงบประมาณรายโครงการวิจัยภายใต้ชื่อหน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็น สกสว. โดย
มีพันธกิจสำคัญในการออกแบบแผน และจัดสรร งบประมาณวิจัยไปยังหน่วยบริหารจัดการโปรแกรม (พีเอ็มยู) และ
หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ โดยทำการจัดสรรงบประมาณวิจัยผ่านกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ภายใต้การดูแลของ สกสว.  

ในการนี้เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เครือข่ายระบบ ววน. และ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลประเด็น Covid-19 และประเด็นที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณระบบวิจัยของ
ประเทศที่สำคัญพร้อมผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ และสื่อสารถึงความคุ้มค่าในการลงทุนกับงบประมาณด้าน ววน.ในช่วง
ปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา   

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จึงได้จัดสัมมนาออนไลน์ โดยมี
แขกรับเชิญเป็นบุคคลที่มีชื ่อเสียงในแวดวงการวิจัย การเมือง เศรษฐกิจและสังคม  เพื่อสื่อสารให้กับสาธารณชน 
เครือข่ายระบบ ววน. นักวิจัย คณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ และสภาผู้แทนราษฎร ในประเด็น Covid-
19 ที่สร้างผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้โดยกระบวนการวิจัย 

วัตถุประสงค์/และผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. เพื่อนำเสนอผลการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
และแก้ปัญหาให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

2. เพื่อสร้างพื้นที่การสื่อสารถึงความคุ้มค่าและความสำคัญของการลงทุนในงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ 

3. เพื่อให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงบทบาทการทำงานของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. สาธารณชน 
2. หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หน่วยงานวิจัย / สถาบันการศึกษา) 
3. หัวหน้าส่วนราชการผู้กำหนดนโยบาย (Policy Maker) 
4. คณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎร (กมธ.)  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

 
คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา 

1. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
2. ต้องมีผลงานด้านการสัมมนา และสัมมนาออนไลน์  
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ขอบเขตการดำเนินงาน 

1. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานทั้งหมดเสนอต่อ สกสว. พิจารณาภายใน 
15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยแผนงานดังกล่าวประกอบด้วย กรอบระยะเวลาการ
ดำเนินงาน ( TimeLine ) แนวคิด รูปแบบ ที่เหมาะสมในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย 

2. ผู ้รับจ้างต้องจัดให้มีผู ้ประสานงานอย่างน้อย 1 คน ร่วมเข้าประชุมพิจารณาสคริปต์ วีดีทัศน์(VDO 
Showcase) 3 ชิ้น ร่วมกับ สกสว. อย่างน้อย 3 ครั้ง พร้อมสรุปรายละเอียดจากการประชุม และให้ผู้ว่า
จ้างช่วยตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของเนื้อหาของสคริปต์วิดิทัศน์และแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน ก่อนการถ่ายทำวิดิทัศน์จริง 

3. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน พร้อมเผยแพรผ่่านสื่อกระแสหลัก และสื่อสังคม
ออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของการจัดงาน 

4. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำระบบการลงทะเบียนออนไลน์ (Event Registration System) เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนออนไลน์ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ที่สามารถเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้ 

5. ผู้รับจ้างต้องเสนอสถานที่ที่เหมาะสมในการถ่ายทอดการสัมมนาดังกล่าว โดยจะต้องจัดทำโครงสร้างเวที 
และที่นั่งในสตูดิโอ จำนวน 70 ที่นั่ง โดยมีส่วนของเวทีหลัก (Main Stage) ประกอบด้วย 3 ช่วงหลัก คือ  
5.1 Thailand Science Research and Innovation Talk Show เป็นการเสวนาบรรยากาศสบายๆ แต่

ได้ความรู้และเห็นมุมมองคุณค่าของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีผู้ร่วมเวที 3 ท่าน 
(Key speaker) เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับประเทศ พร้อมผู้ดำเนินรายการ 
1 ท่าน 

5.2 Pitch your Impact เป ็นช ่วงต ัวแทนจาก 7 หน ่วยบริหารจ ัดการงานว ิจ ัย (PMU: Program 
Management Unit) นำเสนอ impact จากการให้ทุนวิจัย ท่านละ 5 นาที 

5.3 Showcase การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบวีดิทัศน์ (VDO Showcase) 3 ชิ้นที่เผยแพร่ระหว่างงาน
และหลังงานการจัดงาน สามารถรับชมผ่าน Device ทั้ง smartphone และ Computer ได้ 

6. หลังสัมมนาเรียบร้อยแล้วผู้รับจ้างต้องจัดทำสรุป Content Brief ให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้ามาดูข้อสรุป
ผลงานที่เสวนา โดยมี Template เตรียมพร้อมไว้ให้สามารถส่งสรุปได้ทันทีเมื่อเสวนาจบ และผู้เข้าร่วม
งานสามารถนำไฟล์ไปแชร์ต่อได้ทันที 

7. ผู้รับจ้างจัดส่งคลิปวีดิทัศน์ (VDO) การถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live โดยจัดเก็บไฟล์อย่างเป็น
ระบบและส่งมอบให้ สกสว. 

8. ผู้รับจ้างจัดทำสรุปข้อมูลประชากรศาสตร์ (เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ฯลฯ) ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา
ออนไลน์ในรูปแบบรายงาน และไฟล์ข้อมูลให้กับ สกสว. 

9. ผู้รับจ้างจัดส่งไฟล์วีดิทัศน์ (VDO Showcase) 3 เรื่อง พร้อมฟุตภาพวีดิโอที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ทั ้งหมด
อย่างเป็นระบบให้กับ สกสว. 

10. ผู้รับจ้างจัดส่งไฟล์สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดอย่างเป็นระบบ และส่งมอบให้ สกสว. 
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รายละเอียดงาน 

1. ออกแบบการดำเนินการสัมมนาออนไลน์ที่มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 1,000 คน โดยมีสถานที่ถ่ายทอดสดการ
ออกอากาศของสัมมนาออนไลน์ พร้อมผลิตโครงสร้างเวทีสัมมนา และพื้นที่ในสตูดิโอ 70 ที่นั่งโดยเว้น
ระยะห่างทางสังคม โดยการจัดงานเป็นไปตามระเบียบที่ ศบค. กำหนด  

2. ออกแบบและผลิตคลิปวีดิทัศน์ (VDO Showcase) 3 คลิป เก่ียวกับงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง 
3. ออกแบบรูปแบบเวทีการจัดสัมมนาออนไลน์ (เช่น การจัด TED Talk , เวทีเสวนา ฯลฯ) 
4. ออกแบบธีม (Theme) ชื่องาน และแนวคิดหลัก (Main Concept) ของการจัดสัมมนาออนไลน์ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ  :  17 สิงหาคม 2563 

การส่งมอบงาน  : ภายใน 15 วัน หลังจากดำเนินงานเสร็จสิ้น 

งบประมาณทั้งโครงการ        1,500,000 บาท 

เงื่อนไขการรับงาน 
1. ปรับแก้บทสคริปวีดิทัศน์ (VDO Showcase) ตามคำแนะนำของคณะทำงาน สกสว. 
2. ปรับแก้รูปแบบเวทีเสวนาออนไลน์ และเวทีหลัก (Main Stage) ตามคำแนะนำของคณะทำงาน 

สกสว. 
 3.    กรณีมีการดำเนินงานพิเศษใด ๆ เพิ่มเติม ขอให้ใช้ราคาตามกรอบรายละเอียดงานข้างต้น  

เงื่อนไขการส่งมอบงาน 
1. ส่งไฟล์ต้นฉบับวีดิทัศน์ (VDO Showcase) พร้อมฟุตภาพที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ให้ สกสว. หลังจาก

แก้ไขงานเรียบร้อยแล้ว 
2. ส่งไฟล์วีดิโอในการการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live 
3. จัดส่งสรุปข้อมูลประชากรศาสตร์ (เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ฯลฯ) ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา

ออนไลน์ในรูปแบบรายงาน และไฟล์ข้อมูลให้กับ สกสว. 
4. ส่งสรุปรายงาน Content Brief ผลงานที่เสวนาทั้งหมดเป็น Hard Copy 

 
เงื่อนไขการการจ่ายเงิน 

1. จ่ายครั้งเดียวเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ  และจัดส่งสรุปผลการดำเนินงาน ให้ สกสว.เรียบร้อย
แล้ว 
 

การยื่นข้อเสนอโครงการ  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองประกวดราคาที่เป็นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและเข้ามานำเสนอ
รายละเอียดต่อ สกสว. ดังนี้ 
- ข้อเสนอด้านเทคนิค ต้องมีเนื้อหาตามข้อกำหนดโดยให้ส่ง Print out ภาพร่างงานที่นำเสนอพร้อมแนวคิดเป็น 

4 สีดังนี้  
1. ขนาดภาพ A3 ในชุดไฮไลท์  
2. ขนาดรูปเล่ม A4 ภาพรวมงานทั้งหมด จำนวน 3 ชุด 
3. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอชื่อสถานที่สำหรับใช้ในการจัดงาน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 
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4. ผู้เสนอราคาต้องจะแนบผลงานประสบการณ์ในการจัดงานสัมมนาออนไลน์ที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ผลงาน  ในราคาที่เทียบเคียงกับงานที่เสนอราคา พร้อมหนังสือรับรองหรือเอกสารยืนยันประกอบ 

- ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เคยมีปัญหาในการเสนอราคากับ สกสว. และหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  มาก่อน 
- สกสว. จะเปิดซองราคาเฉพาะที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออ่ืนๆ แล้วเท่านั้น 
- สกสว. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจ

พิจารณาเลือกคัดเลือกผู้เสนอราคาให้ดำเนินการจัดงานเฉพาะบางส่วนของงาน หรือจัดงานทั้งหมดทุกส่วนก็ได้ 
 
เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน 100 คะแนน แบ่งได้เป็น 2 ส่วนดังนี้ 

1. เกณฑ์ราคา 50 คะแนน 
2. เกณฑ์คุณภาพ 50 คะแนน โดยแบ่งเป็น 

2.1 ความคิดสร้างสรรค์  15 คะแนน 
2.2 ความพร้อมด้านระบบ IT ในการจัดทำสัมมนาออนไลน์ (Zoom meeting) 25 คะแนน 
2.3 การบริหารจัดการ และความยืดหยุ่นในการประสานงาน 10 คะแนน 

*** ทั้งนี้ ผู้รับคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมด้านราคา และคุณภาพทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน 
 

อัตราค่าปรับ 
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างทั้งหมดต่อวัน 
 
 

จัดทำโดย ภารกิจการบริหารระบบงบประมาณ 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

      30 มิถุนายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
  
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
    ชื่อ โครงการสัมมนาออนไลน์ : นวัตกรมการจัดสรรงบประมาณสู้ภัย Covid-19  โดย ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
    เงินงบประมาณโครงการ ๑,500,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
    ราคากลาง 1,419,430.00 บาท (หนึง่ลา้นสี่แสนหนึง่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสบิบาทถ้วน) 
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๒.๑   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจา้งทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว 
๒.๒   ผู้เสนอราคาต้องไม่เปน็ผูท้ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่

เป็นผู้ทีไ่ด้รับผลของการสั่งให้นติิบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
๒.๓   ผู้เสนอราคาต้องไม่เปน็ผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม 
๒.๔   ผู้เสนอราคาต้องไม่เปน็ผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมย่อมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิแ์ละความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 
๒.๕   ผู้เสนอราคาต้องไม่เปน็ผูท้ี่ถูกประเมินสิทธผิู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ 

กวพ. กำหนด 
๒.๖   ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม 
๒.๗   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิตบิุคคล 
๒.๘   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรบัรายจ่าย หรือแสดงบัญชี

รายรับรายจา่ยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ 
๒.๙   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจา้ง ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ 

๒.๑๐  คู่สัญญาต้องรับและจา่ยเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไมเ่กินสามหมื่นบาท 
คู่สัญญาอาจจา่ยเปน็เงินสดกไ็ด้ 

 ๒.๑๑  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง 
 ๒.๑๒  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนติิบุคคล 
 ๒.๑๓  ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ในการจัดเตรียมการประชุม ออกแบบ และตกแต่งบูธนิทรรศการเป็นอย่างดี 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวน้อกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ 
ส่วน คือ 
     ๓.๑   ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
              (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิตบิุคคล 
                   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชี
รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถกูต้อง 
                   (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือ
บริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
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              (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชน่ิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบตัรประจำตัว
ประชาชนของผู้นัน้ สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเปน็หุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตวัประชาชนของผู้เปน็
หุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
              (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเปน็ผู้ร่วมคา้ ให้ยื่นสำเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเปน็บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้
ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิตบิุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
              (๔) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ ให้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และส่งต้นฉบบัให้ 
สกว. พร้อมนำเสนอแผนงาน ตามข้อ ๓.2 
     ๓.๒   ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
             3.2.1 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลง
นามในใบเสนอราคาแทน 
             ๓.๒.2 ส่งแบบแนวคดิและตัวอย่างการออกแบบประกอบด้วย รูปแบบการจัดงาน แบบการจัดแสดงผล
งานวิจยั (display) การออกแบบเวที จำนวน 3 ชุด พร้อมนำเสนอแผนงาน แนวคิด และรูปแบบการจัดงาน 
             ๓.๒.3  ส่งผลงานทีผ่่านมาที่ดีทีสุ่ดนำมาอ้างอิงได้อย่างน้อย 1 ผลงานประกอบการพิจารณาจัดจา้ง 
             บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ให้ยื่น พร้อมนำเสนอแผนงาน แนวคิด และรูปแบบการจัดงานต่อ 
สกว. ในวันที่  30 กรกฎาคม 2563  ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) ชั้น 15  อาคาร เอส  เอ็ม  ทาวเวอร์  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ  ตั้งแต่
เวลา  09.๐๐ น. -09.3๐ น. 
๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
     ไม่เกิน 30 วัน นบัถัดจากวนัลงนามในสัญญาจ้างหรือบันทกึข้อตกลงหรือเอกสารสั่งซื้อสั่งจ้าง 
6. อัตราค่าปรับ 
     ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ 50 ของงบประมาณตามสัญญา กรณีไม่สามารถดำเนนิการได้แล้วเสร็จตามวนัเวลาที่
กำหนด 

 
………………………………………………………………….. 
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