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๑.  เหตุผลและความจ าเป็น 
  เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานสูงขึ้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติ   
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ อนุมัติหลักเกณฑ์ระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยเปลี่ยนแนวคิด
ในการก ากับรัฐวิสาหกิจจากการควบคุมขั้นตอนในการท างานมาเป็นการควบคุมผลการด าเนินงานแทนและให้
อ านาจแก่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการบริหารจัดการภายในองค์กรได้เองโดยให้เริ่มน าระบบประเมินผลฯ     
มาใช้วัดประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปีบัญชี ๒๕๓๙ และได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน 
  ระบบประเมินผลฯ ได้มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๔๗ ได้มีการ
น าการประเมินผลการบริหารจัดการองค์กรมาใช้ในระบบประเมินผลฯ โดยประเมินผลการบริหารจัดการของ
รัฐวิสาหกิจใน ๖ หัวข้อ คือ บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน              
การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  อย่างไรก็ตามในปี ๒๕๕๑ คณะกรรมการประเมินผลฯ ได้เห็นชอบให้น าระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) มาต่อยอดการประเมินผล        
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยทยอยน ารัฐวิสาหกิจเข้าสู่ระบบ SEPA เป็นระยะ รัฐวิสาหกิจซึ่งยังไม่เข้าสู่ระบบ 
SEPA จะประเมินตามระบบปัจจุบันควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบ SEPA ต่อไป 
  เพ่ือให้การประเมินผลฯ มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจ าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่มี
ความรู้และเชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการด าเนินงาน ท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานตามระบบประเมินผลฯ 
เพ่ือให้ผลการประเมินมีความครบถ้วนและสะท้อนสภาพการด าเนินงานจริงของรัฐวิสาหกิจ 
   

๒. วัตถุประสงค ์
เพ่ือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เป็นสถาบันกลาง (Independent Evaluator) เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์และ

ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Performance Evaluation) ตามระบบปัจจุบัน และยังไม่เข้าสู่ระบบ SEPA 
ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ รวมทั้งเสนอแนะและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประเมินผลฯ และ
คณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) ในการก าหนดตัวชี้วัด 
และเป้าหมายการประเมินผลเพ่ือให้รัฐวิสาหกิจ สามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยรัฐวิสาหกิจมี
จ านวนทั้งสิ้น ๒๑ แห่ง๑ แบ่งเปน็ ๗ สาขา ดังนี้  
  ๒.๑ สาขาขนส่ง จ านวน ๒ แห่ง 

๑) การรถไฟแห่งประเทศไทย 
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                          ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ๒ 

๒) สถาบันการบินพลเรือน 
  ๒.๒ สาขาสถาบันการเงิน จ านวน ๒ แห่ง 

๑) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
๒) ส านักงานธนานุเคราะห์ 

   
 

๒.๓ สาขาเกษตร จ านวน ๖ แห่ง 

๑) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
๒) องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
๓) องค์การสะพานปลา 
๔) การยางแห่งประเทศไทย๒ 
๕) องค์การคลังสินค้า 

  ๒.๔ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน ๓ แห่ง 

๑) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
๒) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
๓) องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๒.๕ สาขาสังคม เทคโนโลยี จ านวน ๒ แห่ง 
๑) การกีฬาแห่งประเทศไทย 
๒) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๒.๖ สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่ภาครัฐต้องควบคุมตามกฎหมายเฉพาะ จ านวน ๕ แห่ง 
๑) โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
๒) องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
๓) โรงพิมพ์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๔) บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด 
๕) องค์การตลาด 

๒.๗ สาขาสาธารณูปการ จ านวน ๒ แห่ง 
 ๑) องค์การจัดการน้ าเสีย 

๒) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  
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                          ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ๓ 

หมายเหตุ:  ๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนรัฐวิสาหกิจในการประเมินผลฯ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) จะจ่ายค่าตอบแทนตามจ านวนรัฐวิสาหกิจที่ประเมินผลฯ จริง 

๒. พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ อย่างไรก็ตามยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการประเมินผลการยางแห่งประเทศไทยในปี ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ขอบเขตของการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา 
๓.๑ จัดท าแผนการด าเนินงานตามระบบตามระบบปัจจุบันส าหรับรัฐวิสาหกิจ สคร. และ

ผู้เกี่ยวข้อง  
๓.๒ จัดท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

๑) จัดท ารายงานสรุปเชิงวิเคราะห์ทางการเงินสภาพข้อเท็จจริง ปัญหา และข้อเสนอแนะ
ของรัฐวิสาหกิจเป็นรายแห่งตอนต้นปีบัญชี 

๒) ก าหนดตัวชี้วัดน้ าหนักและเป้าหมายในการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีของ
รัฐวิสาหกิจตามกรอบการประเมินและน้ าหนักคะแนนที่ สคร. ก าหนด ตามเกณฑ์วัดผลการด าเนินงานประจ าปี 
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม (Benchmark) หรือการพัฒนาตนเอง (Self-Improvement) 
ของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการประเมินผลฯ มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงกรอบตัวชี้วัดและน้ าหนัก
ในการประเมินผลฯ ที่ปรึกษาจะต้องด าเนินการตามที่มีการเปลี่ยนแปลง  

๓) จัดการประชุมเพ่ือน าเสนอข้อมูลตามเกณฑ์วัดผลการด าเนินงานข้างต้น แก่ สคร.    
เพ่ือรับมอบนโยบาย ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ก่อนการประชุมหารือตัวชี้วัดและเป้าหมายประจ าปีร่วมกับ
คณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ 

๔) จัดการประชุมระหว่างคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ สคร. และผู้บริหาร
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ (Vision Meeting) ก่อนการประชุม
หารือตัวชี้วัดและเป้าหมายประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ในกรณีที่คณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ 
เห็นชอบว่าไม่จ าเป็นต้องมีการประชุม หรือให้เปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมดังกล่าวเป็นช่วงเวลาอ่ืน 
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                          ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ๔ 

๕) เตรียมเอกสารสรุป พร้อมร่างรายงานความเห็นของที่ปรึกษา (ตามรูปแบบที่ สคร.
ก าหนด) ให้แก่คณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ สคร. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการหารือตัวชี้วัด
น้ าหนักและเป้าหมายในการประเมินผลฯ รวมถึงการเข้าร่วมประชุมชี้แจงความเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมทั้ง
สนับสนุนการด าเนินงานต่างๆ ให้แก่คณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ และ สคร. เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ได้ตามกรอบระยะเวลาและแผนงานของระบบประเมินผลฯ 
 ๖) จัดท าฐานข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดตัวชี้วัดการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ รวมถึง
ฐานข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจให้แก่ สคร.  

๓.๓ ติดตามผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจรายครึ่งปี ตามเกณฑ์การประเมินผลฯ 

ให้แก่ สคร. 
๓.๔ ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

๓.๔.๑ ประเมินผลหัวข้อการด าเนินงานตามนโยบายและผลการด าเนินงาน 

  ๑) ประเมินผลการด าเนินงานจริง ณ สิ้นปีบัญชีตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่จัดท า ณ ต้นปีบัญชี โดยการน าเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ต่อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการประเมินผลฯ 

 ๒) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งวิเคราะห์
สภาพข้อเท็จจริง ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลกับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (Benchmark) ของรัฐวิสาหกิจพร้อมข้อเสนอแนะแยกเป็นรายแห่ง 

๓.๔.๒ ประเมินผลหัวข้อการบริหารจัดการองค์กร 

  ๑) เตรียมเอกสารสรุปพร้อมร่างผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร
ทั้ง ๖ หัวข้อ ให้แก่คณะอนุกรรมการก ากับดูแลการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจและ สคร. เพ่ือใช้ในการ
พิจารณาประเมินผลฯ ประจ าปี 

  ๒) ร่วมประชุมชี้แจงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะอนุกรรมการก ากับ
ดูแลฯ และให้ค าปรึกษาแก่ สคร. และรัฐวิสาหกิจตามความเหมาะสม  

  ๓) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กรพร้อม
ข้อสังเกตจากคณะอนุกรรมการก ากับดูแลฯ ของรัฐวิสาหกิจทั้ง ๖ หัวข้อ แยกเป็นรายแห่ง  

 ๓.๔.๓ การวิเคราะห์ผลการประเมินผลและสนับสนุนการด าเนินงานของ สคร. 
  ๑) ร่วมกับที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประเมิน

คุณภาพรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ ส าหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A BA และ BB ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ จัดท า



 

ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (Terms of Reference) จ้างท่ีปรึกษา 
เพื่อสนับสนนุการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบปัจจุบัน ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ โดยวิธีตกลง 

 

  

                          ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ๕ 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Evaluation: SEE) แยกเป็นรายแห่ง 
รายสาขา และภาพรวม  

  ๒) สนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร ตามแผนการด าเนินงานที่ผ่านความเห็นชอบจาก สคร. ในปีนั้นๆ  
ซึ่งในช่วงต้นปีที่ปรึกษาต้องร่วมกับ สคร. ในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
องค์กรของรัฐวิสาหกิจและจัดท าเป็นข้อเสนอแนวทางโครงการฯ และน าเสนอแผนการด าเนินงานแก่ สคร. จ านวน 
๑ ฉบับ โดยแนวทางในการให้การสนับสนุนของที่ปรึกษา ประกอบด้วย (๑) การให้การสนับสนุนด้านวิชาการ ให้แก่
รัฐวิสาหกิจร่วมกับ สคร. ตามโครงการฯ เชิงรุก ในรูปแบบ Clinic เดือนละ ๒ ครั้ง หรือช่องทางต่างๆ ตามที่ สคร. 
ก าหนด ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องจัดท าเป็นรายงานการให้ค าปรึกษาแก่ สคร. ทุกไตรมาส (๒) ให้การสนับสนุนในการ
เสนอแนะหัวข้อ และเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้แก่รัฐวิสาหกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร 
หรือจัดหาผู้บรรยายที่มีความเชี่ยวชาญ (๓) ในช่วงปลายปีหลังการประเมินผลแล้วเสร็จ ที่ปรึกษาจะต้องจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็นรายแห่ง 
พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะส าหรับปีต่อไป จ านวน ๑ ฉบับ ให้แก ่สคร.  

  ๓) สนับสนุนด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการด าเนินงานระบบการบริหารจัดการเพ่ือ
สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรของ
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงการเข้าร่วมเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่รัฐวิสาหกิจในเรื่องที่เกี่ยวกับ EVM และการให้ค าปรึกษา
แก่รัฐวิสาหกิจร่วมกับ สคร. ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ Clinic หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามที่ สคร. ก าหนด 

  ๔) สนับสนุนในการจัดท าข้อมูลผลการประเมินของรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบ 
ให้แก่ สคร. และเข้าร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ าปี 

๓.๕ อ่ืน ๆ 
๑) ออกแบบเนื้อหาการสัมมนาและสนับสนุนการด าเนินงานของ สคร. รัฐวิสาหกิจ และ

ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดสัมมนาให้ความรู้ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ/ขีดความสามารถในการด าเนินงาน           
ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่รัฐวิสาหกิจ และ สคร. อย่างน้อยจ านวน ๒ ครั้ง ตามที่ สคร. เห็นชอบ  

๒) ออกแบบเนื้อหาการสัมมนาและสนับสนุนการด าเนินงานของ สคร. และผู้เกี่ยวข้อง   

พร้อมทั้งจัดสัมมนาและ/หรืออบรมพัฒนาความรู้เทคนิคการวิเคราะห์รวมทั้งกลยุทธ์ในด้านการบริหารและ              
การประเมินผลแก่ สคร. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยเนื้อหาอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยการสรุปเกณฑ์               
ด้านการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจตามที่ สคร. เห็นชอบ  

๓) สนับสนุนค่าตอบแทนการประชุมแก่คณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ               
เป็นจ านวนไม่เกินครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท ต่อคน หรือไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี  



 

ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (Terms of Reference) จ้างท่ีปรึกษา 
เพื่อสนับสนนุการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบปัจจุบัน ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ โดยวิธีตกลง 

 

  

                          ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ๖ 

๔) สนับสนุนค่าตอบแทนการประชุมแก่คณะอนุกรรมการก ากับดูแลฯ เป็นจ านวนไม่เกิน
ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท ต่อคน หรือไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี 

๕) ศึกษา เสนอแนะ และก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงเข้าร่วมประชุมชี้แจงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการประเมินผลฯ คณะอนุกรรมการ        
ที่เกี่ยวข้อง และรัฐวิสาหกิจ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ที่ปรึกษาต้องจัดส่งเอกสารพร้อมข้อมูลที่ครบถ้วนในการ
หารือล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วัน 

๖) ที่ปรึกษาต้องจัดให้มีผู้ประสานงานกลาง ๑ คน เกี่ยวกับการด าเนนิการตามระบบ
ประเมินผลฯ ปัจจุบัน การบริหารจัดการองค์กรรายหัวข้อ ระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Value Management: EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจ และการใช้ทรัพย์สิน
ที่มีอยู่ร่วมกันของรัฐวิสาหกิจ (Synergy) เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบในการติดตาม สนับสนุน และดูแลการด าเนินงาน
ตามระบบปัจจุบันของรัฐวิสาหกิจ ให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

๗) ด าเนินการอ่ืนใดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ตามที่ สคร. เห็นควร 

 

๔. การส่งมอบงาน 

๔.๑ ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบงานประจ าปี ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้ 
 

รายการ ก าหนดการส่งมอบ 
ปี ๒๕๕๙ 

๑)  แผนการด าเนินงานประจ าปี (ตาม TOR ข้อ ๕.๑) จ านวน แห่งละ 
๑๐ ชุด และจัดท าในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด  

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาจ้างฯ 

๒)  รายงานความเห็นของที่ปรึกษาต่อร่างบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Pre Position Paper)  
เป็นรายแห่งในความรับผิดชอบ (ตาม TOR ข้อ ๕.๒) จ านวน   
แห่งละ ๑๕ ชุด และจัดท าในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด  
(ทั้งนี ้หากรัฐวิสาหกิจไม่สามารถน าส่งร่างตัวชี้วัด น้ าหนัก และ
เป้าหมายในการประเมินผลฯ ให้แก่ที่ปรึกษาได้ตามก าหนดเวลา 
ใหท้ี่ปรึกษาจัดท าเป็นหนังสือชี้แจงเป็นรายกรณี) 

- ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาจ้างฯ                        
(รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ)                 
- ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจาก
รัฐวิสาหกิจส่งร่างตัวชี้วัด น้ าหนัก 
และเป้าหมายในการประเมินผลฯ 
(รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) 

๓)  รายงานความเห็นของที่ปรึกษาต่อร่างบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งได้รับ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากการ



 

ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (Terms of Reference) จ้างท่ีปรึกษา 
เพื่อสนับสนนุการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบปัจจุบัน ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ โดยวิธีตกลง 

 

  

                          ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ๗ 

รายการ ก าหนดการส่งมอบ 
ปี ๒๕๕๙ 

การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ 
(Position Paper) (ตาม TOR ข้อ ๕.๓) จ านวนแห่งละ ๑๕ ชุด 
และจัดท าในรูปแบบ ซีดีรอม ๑ ชุด 

ประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงฯ 
โดยคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงฯ (ประชุม PPP) 

๔)  รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
(Performance Report) (ตาม TOR ข้อ ๕.๔) จ านวนแห่งละ ๓๕ ชุด 
และจัดท าในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด และฐานข้อมูลที่ใช้ในการ
วิเคราะห์จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี 
ของรัฐวิสาหกิจในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด 

ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากผู้แทน
ฝ่ายรัฐวิสาหกิจลงนามในบันทึก
ข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๕๙ และ
ส่งบันทึกข้อตกลงฯ กลับมายัง 
สคร. 

๕)  รายงานสรุปผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจรายครึ่งปี (ตาม 
TOR ข้อ ๕.๕) แยกเป็นรายแห่ง จ านวนแห่งละ ๒๐ ชุด และ
จัดท าในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด 

- ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 
  (รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) 
- ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙  
  (รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) 

๖)  จัดสัมมนาให้ความรู้ในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ขีด
ความสามารถในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร
ให้แก่รัฐวิสาหกิจ และ สคร. อย่างน้อยจ านวน ๒ ครั้ง  
(ตาม TOR ข้อ ๕.๖)  

ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙  

๗)  รายงานการให้ค าปรึกษาในโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรรายไตรมาส  
(ตาม TOR ข้อ ๕.๗) 

ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน 
หลังสิ้นไตรมาส (ถ้ามี) 

๘)  จัดสัมมนาและ/หรืออบรมการพัฒนาความรู้เทคนิคการวิเคราะห์
รวมทั้งกลยุทธ์ในด้านการบริหารและการประเมินผลแก่ สคร. 
อย่างน้อยจ านวน ๑ ครั้ง (ตาม TOR ข้อ ๕.๘) 

ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙  

 

รายการ ก าหนดการส่งมอบ 
ปี ๒๕๕๙ 



 

ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (Terms of Reference) จ้างท่ีปรึกษา 
เพื่อสนับสนนุการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบปัจจุบัน ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ โดยวิธีตกลง 

 

  

                          ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ๘ 

๙) ร่างผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร (ตาม TOR  
ข้อ ๕.๙) แยกเป็น ๖ หัวข้อ จ านวนหัวข้อละ ๑๐ ชุด และจัดท า
ในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด 

- ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ 
  (รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) 
- ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

(รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) 
๑๐) ร่างรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง

ประกอบไปด้วยผลการด าเนินงานในทุกหัวข้อ แยกเป็นรายแห่ง
พร้อมบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) (ตาม TOR ข้อ ๕.๑๐) 
จ านวนแห่งละ ๗๐ ชุด และจัดท าในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด  

ภายใน ๕ วันนับถัดจาก
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลการ
บริหารจดัการองค์กรของรัฐวิสาหกิจ
ให้ความเห็นชอบผลการด าเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการองค์กรของ
รัฐวิสาหกิจ 

๑๑) รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจซึ่ง
ประกอบไปด้วยผลการด าเนินงานในทุกหัวข้อ รวมทั้ง รายงาน
สรุปผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร พร้อม
ข้อสังเกตจากคณะอนุกรรมการก ากับดูแลฯ แยกเป็นรายแห่ง 
(ตาม TOR ข้อ ๕.๑๑) จ านวนแห่งละ ๒๐ ชุด และจัดท าในรูปแบบ
ซีดีรอม ๑ ชุด  

ภายใน ๗ วันนับถัดจาก
คณะกรรมการประเมินผลฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการ
ประเมินฯ 

๑๒) รายงานการวิเคราะห์ผลการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรร่วมกับ สคร. ตาม
แผนการด าเนินงานของ สคร. จ านวน ๑ ฉบับ (ตาม TOR ข้อ 
๕.๑๒) 

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

๑๓) รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การด าเนินงานประจ าปีของ
รัฐวิสาหกิจ พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (State Enterprise 
Evaluation: SEE) แยกเป็นรายแห่ง รายสาขา และภาพรวม(ตาม 
TOR ข้อ ๕.๑๓) จ านวน ๑๕ ชุด และจัดท าในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด    

ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ 
 

 

๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายงาน 
 ๕.๑ ที่ปรึกษาต้องจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีโดยละเอียด ซึ่งมีเนื้อหาอย่างน้อย คือ 
แผนการด าเนินงานแบบแยกรายละเอียดการด าเนินงานแต่ละข้ันตอน พร้อมทั้งระบุวัน และเวลาการประชุม  
ทีม่ีการนัดหมายล่วงหน้าเบื้องต้นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแผนโดยละเอียดของโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรด้วย  



 

ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (Terms of Reference) จ้างท่ีปรึกษา 
เพื่อสนับสนนุการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบปัจจุบัน ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ โดยวิธีตกลง 

 

  

                          ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ๙ 

 ๕.๒ ที่ปรึกษาต้องจัดท ารายงานความเห็นของที่ปรึกษาต่อร่างบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Pre Position Paper) โดยเป็นความเห็นต่อตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมายในการ
ประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งรายงานสรุปเชิงวิเคราะห์ทางการเงิน  สภาพข้อเท็จจริง
ปัญหาและข้อเสนอแนะแยกเป็นรายแห่งในความรับผิดชอบ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงฯ สคร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลที่น าเสนอจะต้องครอบคลุมถึงแนวทาง            
การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานอุตสาหกรรม (Benchmark) หรือการพัฒนา
ตนเอง (Self-Improvement) ของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

๕.๓ ที่ปรึกษาต้องจัดท าร่างรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (Position 
Paper) ภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ สคร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ใน  
การหารือตัวชี้วัด น้ าหนัก และเป้าหมายในการประเมินผลการด าเนินงานฯ ร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัด และ/
หรือผู้แทนรัฐวิสาหกิจ 

๕.๔ ที่ปรึกษาต้องจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (Performance 
Report) แยกเป็นรายแห่ง พร้อมฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ 

๕.๕ ที่ปรึกษาต้องจัดท าสรุปผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจรายครึ่งปีแยกเป็นรายแห่ง ทั้งนี้ 
หากยังไม่มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ที่ปรึกษาสามารถใช้ข้อมูลตามร่างตัวชี้วัดล่าสุดในการจัดท ารายงาน
ดังกล่าวได้ 

๕.๖ ที่ปรึกษาจะต้องจัดสัมมนาให้ความรู้ในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ขีดความสามารถ     
ในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่รัฐวิสาหกิจ และ สคร. อย่างน้อยจ านวน ๒ ครั้ง โดย
เนื้อหาอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยการชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลด้านการบริหารจัดการองค์กรทั้ง ๖ หัวข้อ 
และที่ปรึกษาจะต้องน าเสนอหัวข้อการสัมมนาให้ สคร. เห็นชอบก่อนการจัดสัมมนาด้วยทุกครั้ง  

๕.๗ ที่ปรึกษาจะต้องจัดท ารายงานการให้ค าปรึกษาในโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรรายไตรมาส ให้แก่ สคร. ซ่ึงเนื้อหามาจากการสรุปประเด็นการให้
ค าปรึกษาตามที่รัฐวิสาหกิจขอรับการปรึกษาจาก สคร. ร่วมกับที่ปรึกษาตามข้อ ๓.๔.๓ ข้อย่อย ๒) โดย         
ปี ๒๕๕๙ จะนับตั้งแตฉ่บับเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ จนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีรัฐวิสาหกิจ
ขอรับการปรึกษาในช่วงดังกล่าว  

๕.๘ ที่ปรึกษาจะต้องจัดสัมมนาและ/หรืออบรมการพัฒนาความรู้เทคนิคการวิเคราะห์ รวมทั้ง  
กลยุทธ์ในด้านการบริหารและการประเมินผลแก่ สคร. อย่างน้อยจ านวน ๑ ครั้ง โดยเนื้อหาอย่างน้อย       
ต้องประกอบไปด้วย การสรุปเกณฑ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจ และที่ปรึกษาจะต้องน าเสนอ
หัวข้อการอบรมให้ สคร. เห็นชอบก่อนการจัดอบรม 



 

ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (Terms of Reference) จ้างท่ีปรึกษา 
เพื่อสนับสนนุการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบปัจจุบัน ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ โดยวิธีตกลง 

 

  

                          ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ๑๐ 

๕.๙ ทีป่รึกษาต้องจัดท าร่างผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจ 

๕.๑๐ ที่ปรึกษาต้องจัดท าร่างรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจซึ่งมี
ข้อมูลครอบคลุมในทุกหัวข้อของการประเมินผลฯ โดยในส่วนของผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
องค์กรต้องผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจมา
เรียบร้อยแล้ว และในส่วนของหัวข้อการด าเนินงานตามนโยบายภาครัฐ และผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพข้อเท็จจริง ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลกับมาตรฐานอุตสาหกรรม (Benchmark) และผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของรัฐวิสาหกิจ พร้อม
ข้อเสนอแนะแยกเป็นรายแห่ง และต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ  
มาเรียบร้อยแล้ว พร้อมบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ตามรูปแบบที่ สคร. ก าหนด ทั้งนี้ เพ่ือน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการประเมินผลฯ  

๕.๑๑ หลังจากท่ีมีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ เพื่อพิจารณาผลการประเมินผลฯ 
ประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ ที่ปรึกษาจะต้องปรับตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลฯ 
(ถ้ามี) และจัดท าเป็นรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ โดยในส่วนของหัวข้อการด าเนินงาน
ตามนโยบายภาครัฐ และผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพข้อเท็จจริง ปัญหา/
อุปสรรคในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลกับมาตรฐานอุตสาหกรรม (Benchmark) 
พร้อมทั้ง จัดท าสรุปประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการประเมินผลฯ แยกเป็นรายแห่ง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบ               
การน าส่งผลการประเมินประจ าปีให้แก่รัฐวิสาหกิจ และจัดท าสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการประเมินผล
ประจ าปีของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม และในส่วนหัวข้อการบริหารจัดการองค์กร ที่ปรึกษาต้องจัดท าเป็นสรุป 
ผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร พร้อมข้อสังเกตจากคณะอนุกรรมการก ากับดูแลฯ โดยรายงาน
ดังกล่าวต้องแยกเป็นรายแห่ง  
 ๕.๑๒ ที่ปรึกษาจะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรร่วมกับ สคร. ตามแผนการด าเนินงานของ สคร. จ านวน ๑ ฉบับ  

๕.๑๓ ที่ปรึกษาต้องร่วมกับท่ีปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ ส าหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A BA และ BB จัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Evaluation: SEE) พร้อมข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะแยกเป็นรายแห่ง รายสาขา และภาพรวม ตามรูปแบบที่ สคร. เห็นชอบ  
 

๖.  คุณสมบัติของที่ปรึกษา 
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เพื่อสนับสนนุการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบปัจจุบัน ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ โดยวิธีตกลง 

 

  

                          ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ๑๑ 

  สคร. มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาที่มีผู้มีความเชี่ยวชาญที่ส่วนราชการเคยเห็นความสามารถ
และผลงานมาแลว้และเป็นผู้ใหบ้ริการที่เชื่อถือได้โดยที่ปรึกษาดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ เปน็นิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความช านาญในการประเมินผลการด าเนนิงาน 

๖.๒ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยของกระทรวงการคลัง  
๖.๓ ในกรณีเป็นนิติบุคคลร่วมทุนแต่ละนิติบุคคลจะต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์หรือ  

มีความช านาญในการประเมินผลการด าเนินงาน 
๖.๔ ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจในความรับผิดชอบที่มีลักษณะ               

ในการให้ค าปรึกษาเช่นเดียวกับงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) หรืองานที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อกระบวนการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ ในปีนั้นๆ 

๖.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

๖.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์              
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๖.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมื่นบาท ที่ปรึกษาอาจรับจ่ายเป็น เงินสดได้ 
 

๗. ข้อก าหนดเกี่ยวกับเอกสารข้อเสนอ 
ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนระบบประเมินผลฯ ส าหรับรัฐวิสาหกิจ     

ทั้ง ๒๑ แห่ง โดยที่ปรึกษาจะต้องเสนอข้อมูลการให้บริการที่ส าคัญดังนี้ 
๗.๑ ข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposal) โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ 

 (๑)  ประสบการณ์และผลงานของที่ปรึกษา และของนิติบุคคลร่วมทุน (ถ้ามี) 
 (๒)  ประวัติ ประสบการณ์ และผลงานของบุคลากรส าหรับด าเนินงานโครงการฯ
พร้อมทั้งแผนการด าเนินโครงการฯ (Project Organization Chart) 
 (๓)  ข้อเสนอด้านเทคนิคในการปฏิบัติงานประกอบด้วย 

 ข้อเสนอ/แนวทางและวิธีการในการด าเนินงานโครงการฯ (Approach 
and Methodology) เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าคุณภาพงานจะอยู่ในระดับมาตรฐานสูงสุด 

 แผนงานในการด าเนินงานโครงการ (Work Plan) 
 แผนภูมิแสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละต าแหน่ง (Work 

Schedule) 



 

ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (Terms of Reference) จ้างท่ีปรึกษา 
เพื่อสนับสนนุการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบปัจจุบัน ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ โดยวิธีตกลง 

 

  

                          ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ๑๒ 

 ข้อเสนอรายชื่อที่ปรึกษาหลักและผู้รับผิดชอบในฐานะนักวิเคราะห์ 
ในการด าเนินงาน 

๗.๒ ข้อเสนอด้านราคา (Price Proposal) รวมภาษีทุกชนิดเป็นแบบ Lump sum และมี
รายละเอียดราคาแยกเป็นรายแห่งด้วย ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ 

(๑) จ านวนคน-วัน และอัตราค่าจ้างบุคลากรทั้งหมด โดยแยกรายละเอียดแสดงอัตรา
เงินเดือน ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืนๆ ในแต่ละรายการ
ตามสิ่งส่งมอบตามข้อ ๕ และข้อเสนออ่ืนๆ 

(๒) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสัมมนา  
 (๓) ยอดรวมข้อเสนอราคาค่าจ้างรวมภาษีอากรจะต้องเป็นราคาเดียว 

๗.๓ การยื่นเอกสารข้อเสนอ 
ที่ปรึกษาต้องน าส่งเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิคต้นฉบับจ านวน ๑ ชุดส าเนาจ านวน ๕ ชุด 

และข้อเสนอด้านราคาต้นฉบับจ านวน ๑ ชุด ส าเนาจ านวน ๕ ชุด พร้อมกัน (และจัดท าในรูปแบบซีดีรอม ๑ ชุด) 
โดยแยกข้อเสนอ ทั้ง ๒ ดังกล่าวออกเป็น ๒ ซอง โดยส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือ
สนับสนุนการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น ๓ เลขที่ ๓๑๐ ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗ ต่อ ๒๑๒๖ 
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษาจะต้องน าเสนอรายละเอียด
ของงานที่ปรึกษาต่อคณะกรรมการด าเนินการจ้างฯ ในวัน เวลา ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการจ้างฯ ก าหนด 
โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

 

๘. ข้อเสนออื่นๆ 
ที่ปรึกษาอาจเสนอการสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการก ากับดูแล

รัฐวิสาหกิจแก่ สคร. 
 

๙. การพิจารณาข้อเสนอ 
 สคร. โดยคณะกรรมการด าเนินการจ้างฯ จะพิจารณาข้อเสนอตามแนวทางที่ก าหนดในระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ
ด าเนินการจ้างฯ ถือเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และ
คณะกรรมการด าเนินการจ้างฯ ขอสงวนสิทธิไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ส าหรับการรับหรือไม่รับข้อเสนอของ              
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด 



 

ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (Terms of Reference) จ้างท่ีปรึกษา 
เพื่อสนับสนนุการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบปัจจุบัน ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ โดยวิธีตกลง 

 

  

                          ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ๑๓ 

 

๑๐. ความช่วยเหลือต่างๆ ที่ สคร. และรัฐวิสาหกิจจะให้แก่ที่ปรึกษามีดังนี้ 
๑๐.๑ จัดหารายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการประเมินผลฯ 
๑๐.๒ จัดบุคลากรเข้าร่วมประสานงานโครงการตามความเหมาะสม 

 

๑๑. วิธีการจ่ายค่าจ้าง 
วิธีการจ่ายค่าจ้างประจ าปี ๒๕๕๙ 

 ในการจ่ายค่าจ้างจะมีงวดการช าระเงินแบ่งเป็น ๓ งวด แต่ละงวดจะถึงก าหนดช าระตามที่ก าหนด
ไว้ในสัญญา และเมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานประจ างวด รวมทั้งได้รับใบเรียกเก็บเงินจากท่ีปรึกษาแล้ว ดังนี้ 
 

งวดที่ ๑ เมื่อที่ปรึกษาจัดส่งงาน ตามการส่งมอบงานข้อ ๑) ๒) และ ๓) แล้วเสร็จ (จ านวนร้อยละ ๓๐  
ของเงินค่าจ้าง) 

งวดที่ ๒ เมื่อที่ปรึกษาจัดส่งงาน ตามการส่งมอบงานข้อ ๔) ๕) ๖) และ ๗) (ฉบับที่ ๑-๓) (ถ้ามี) 
แล้วเสร็จ (จ านวนร้อยละ ๒๕ ของเงินค่าจ้าง) 

งวดที่ ๓ เมื่อที่ปรึกษาจัดส่งงาน ตามการส่งงานข้อ ๗) (ฉบับที่ ๔-๖) (ถ้ามี) ๘) ๙) ๑๐) ๑๑) ๑๒)  

และ ๑๓) และข้อเสนออ่ืนๆ ของที่ปรึกษาแล้วเสร็จ (จ านวนร้อยละ ๔๕ ของเงินค่าจ้าง) 

-------------------------------------------------------------- 


