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ขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR)
การจ้างเหมาบริการจัดการการเดินทางเยือนสาธารณรัฐโปรตุเกสและสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ระหว่างวันที่ 4 - 12 พฤศจิกายน 2560
_________________________
1. หลักการและเหตุผล
ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นกระทรวงหลักที่มีภ ารกิจในการผลักดันระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ จึงได้รับ มอบหมายจากรัฐบาลเป็นเจ้าภาพหลักจัดทาโครงการ National Campaign
Startup Thailand เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการสร้างความ
ตระหนักและความตื่นตัว จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ สู่ก ระบวนการบ่มเพาะและการพัฒนาตลอดจน
เร่ งรั ดธุร กิ จ สู่ ต ลาดสากล ก่ อให้ เกิ ดการในวิส าหกิ จเริ่ม ต้น (Startup) สนั บ สนุน การเร่งพั ฒ นาประเทศไปสู่
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและสังคมฐานความรู้ และเพื่อให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลาง
การสร้ า งวิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น ซึ่ ง วท.ได้ เดิ น หน้ า พั ฒ นาวิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น ตามแนวคิ ด ในสร้ า งเศรษฐกิ จ แห่ ง
ผู้ป ระกอบการ (Entrepreneurial Economy) โดยการพัฒ นาและส่งเสริมระบบนิเวศสาหรับวิสาหกิจเริ่มต้น
ผ่าน 8 กิจกรรมหลัก (Octagram) ซึ่งได้รับการเห็ นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น
แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 โดย วท.มอบหมายให้สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (สนช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงานในครั้งนี้
ในการนี้ เพื่อสร้างความตระหนักและความตื่นตัวในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น ให้มีศักยภาพในการ
ขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด และเพิ่มการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วย
ผลักดันให้เกิดกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นขึ้นในประเทศไทย และส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน
สนช. จึงกาหนดจัดการเดินทางร่วมกับตั วแทนจากหน่วยงานหลักในวท.ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและ
ผลักดันให้เกิดระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมงาน Web Summit ซึ่งเป็นการสัมมนาที่
รวบรวมผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นจากทั่วโลกที่ประสบความสาเร็จมาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางการ
พัฒนาวิส าหกิจเริ่มต้นในบริบทต่างๆ ณ สาธารณรัฐโปรตุเกส และเข้าร่วมหารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านวิสาหกิจเริ่มต้น ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 4-12 พฤศจิกายน 2560
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเข้าร่วมงาน Web Summit ณ สาธารณรัฐโปรตุเกส
2.2 เพื่อศึกษานโยบายและวิธีการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการเกิดนวัตกรรมในวิสาหกิจเริ่มต้น
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ด้ านนวั ต กรรมและผู้ ป ระกอบการทาง
เทคโนโลยีในระดับสากล
2.4 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น ในระดับนานาชาติ
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดการการเดินทาง ณ สาธารณรัฐโปรตุเกสและสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
3.1 ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหาตั๋วเครื่องบิน เดินทางไปกลับ ณ สาธารณรัฐโปรตุเกสและสาธารณรัฐฝรั่งเศส ตาม
กาหนดการที่ สนช.กาหนด
3.2 ผู้รับจ้างมีห น้าที่จัดหาที่พัก ณ สาธารณรัฐโปรตุเกสและสาธารณรัฐฝรั่งเศส ตามกาหนดการที่ สนช.
กาหนด
3.3 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ จัดหารถตู้ไปกลับระหว่างสนามบินและที่พัก ณ สาธารณรัฐโปรตุเกสและสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ตามกาหนดการที่ สนช.กาหนด
3.4 ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหาตั๋วเข้าร่วมงาน Web Summit ณ สาธารณรัฐโปรตุเกส ตามที่ สนช.กาหนด
3.5 ผู้ รับ จ้างมีห น้าที่จัดหาล่ าม ณ สาธารณรัฐโปรตุเกสและสาธารณรัฐฝรั่งเศส ตามกาหนดการที่ สนช.
กาหนด
3.6 ผู้ รับ จ้ างมีห น้ าที่จั ดทาประกัน อุบั ติเหตุแบบหมู่คณะส าหรับการเดินทางให้ แก่ผู้ร่วมเดินทาง รวมค่ า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ โดยมีวงเงินประกันอย่างน้อยท่านละ 2,000,000 บาท
4. คุณสมบัติของผูร้ ับจ้าง
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
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4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้รับจ้างได้มี
คาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.8 ผู้รับจ้างต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบั ญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
4.9 ผู้รับจ้างต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย (Electronic Government Procurement:
e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
4.10 ผู้รับจ้างซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
4.11 ต้องมีประสบการณ์การรับจ้างงานด้านการประชาสัมพันธ์/งานโฆษณาหรืองานที่คล้ายคลึงกับงานที่จ้าง
นี้จากหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้
5. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลา 30 วั น นั บ จากวั น ที่ ล งนามในสั ญ ญา โดยมี ก าหนดการเดิ น ทางระหว่ า งวั น ที่ 4 - 12
พฤศจิกายน 2560
6. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณเป็นวงเงินจานวน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแล้ว
7. ราคากลางและแหล่งที่มา
7.1 ราคากลาง เป็นจานวนเงิน 6,400,000.- บาท
7.2 แหล่งที่มาของราคากลาง
- บริษัท ทราเวล แอนด์ มอร์ จากัด
- บริษัท ออสก้าร์ ฮอลิเดย์ ทัวร์ แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จากัด
- บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จากัด
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8. การจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้าง แบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้
8.1 งวดที่ 1 กาหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 70 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด หลังได้รับการจองตั๋วเครื่องบินและ
เอกสารจองโรงแรม ภายใน 7 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา
8.2 งวดที่ 2 กาหนดจ่ ายค่าจ้ างร้อยละ 30 ของเงิน ค่าจ้างทั้ งหมด หลั งกลั บ จากการเดิน ทาง และ
หลังจากได้รับเอกสารวางบิลเรียกเก็บเงินจากผู้รับจ้างแล้ว ภายใน 30 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา
ทั้งนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้ร้อยละ 5 เพื่อเป็นเงินประกันผลงาน และจ่ายคืนโดย
ไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ่ายเงินงวดสุดท้าย
9. อัตราค่าปรับ
กรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างในอัตราวันละร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุด
หนึ่งศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างตลอดอายุสัญญา เริ่มในวันที่ผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
สัญญา
10. การโอนสิทธิ
ผู้รับจ้างต้องไม่โอนสิทธิในการให้บริการจ้างเหมาแก่บุคคลอื่น หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนผู้ว่าจ้างจะดาเนินการ
ริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารที่ออกหนังสือค้าประกันสัญญาเป็นจานวนเงินทั้งหมด หรือบางส่ วนก็ได้
และผู้รับจ้างจะต้องยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วย
11. ผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 017 5555 ต่อ 564 (ปริวรรต)
โทรสาร 02 017 5566
อีเมล pariwat@nia.or.th
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