เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference)
การจ้างเหมาเอกชนดาเนินงานด้านกฎหมาย
กับลูกหนี้ของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจาก สานักงานฯ อยู่ระหว่างดาเนินงานตามขั้นตอนของกฎหมายกับลู กหนี้บางราย ได้แก่
โครงการเบาะนั่งและเตียงพยาบาลกายภาพบาบัดเพื่อประโยชน์แห่งวงการแพทย์ของนายจักรี เจริญจิตร,
โครงการไม้ไทยไฮเทคของนายธนดล สัตตบงกช, โครงการพัฒนานวัตกรรม Burner สู้การผลิตเชิงพาณิชย์อย่าง
เต็มรูปแบบของนายบุญคุ้ม บุญญะโสภัต, โครงการนาร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน
ของบริษัท คนปั่นไฟ จากัด, โครงการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของนายวีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ และโครงการ
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอุทยานนวัตกรรมและสิ่งก่อสร้างประกอบของกิจการร่วมค้า โอ.ไอ.ซี. คอนสตรัคชั่น
ดังนั้น ในขั้นตอนและกระบวนการตามกฎหมายข้างต้น จาเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มี ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ ในการดาเนิน คดี และ/หรือบังคับคดี รวมถึงมีประสบการณ์การว่าความในศาล เพื่อให้ การ
ดาเนินงานของสานักงานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างเหมาเอกชนดาเนินงานด้านกฎหมายกับลูกหนี้ของสานักงานฯ ดาเนินการประสานงานกับ
เจ้าพนักงานอัยการ หรือเป็นทนายความในบางคดี รวมถึงดาเนินคดี และ/หรือบังคับคดี ตลอดจนกากับติดตาม
ลูกหนี้โครงการของสานักงานฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการดาเนินการทางกฎหมายแก่สานักงานฯ
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
3.1 ดาเนินการประสานงานกับเจ้าพนักงานอัยการ
3.2 การเข้าร่วมเป็นทนายในบางคดี
3.3 การดาเนินงานขั้นตอนการดาเนินคดี บังคับคดี
3.4 ดาเนินการกากับและติดตามลูกหนี้โครงการ
3.5 ให้ข้อเสนอแนะ และ/หรือดาเนินการทางกฎหมายแก่สานักงานฯ
3.6 ปฏิบัติงานด้านกฎหมายอื่นใดตามที่สานักงานฯ มอบหมาย
4. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
ตามที่เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
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4.5 ไม่เป็ น บุ คคลซึ่ งถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญชีร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ งงานและได้แ จ้ง เวียนชื่ อ ให้ เป็ นผู้ ทิ้ง งานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
4.6 มีคุณสมบั ติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7 ไม่เป็ น ผู้ ได้รั บ เอกสิ ทธิ์ห รื อความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐ บาลของ
ผู้รับจ้างได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.8 ผู้รับจ้างต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
4.9 ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย (Electronic Government
Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
4.10 ผู้รับจ้างซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
4.11 เป็ น นิ ติบุ คคลที่ มีความน่ าเชื่อถือ มี ประสบการณ์งานด้านกฎหมายและการว่าความในศาล
มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการหรือติดตามลูกหนี้ หรือมีผลงานกับส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐ
5. ระเวลาดาเนินงาน
6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถีงวันที่ 30 เมษายน 2561
6. งบประมาณ
วงเงินงบประมาณ 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)
7. ราคากลาง
7.1 ราคากลาง : 288,900.- บาท
7.2 แหล่งที่มาของราคากลาง : สัญญาจ้างฯ เลขที่ สจ-0032-60 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
8. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง
8.1 ค่าจ้ าง : ผู้ ว่าจ้ างจะจ่ ายค่าจ้างส าหรับการทางานของผู้ รับจ้าง เป็นจานวนเงินวงเงินไม่ เ กิ น
288,900.- บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแล้ว ทั้งนี้ วงเงิน
ดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคดีที่มีใบเสร็จจากทางราชการ
8.2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้าง โดยสานักงานฯ จะจ่ายค่าจ้างให้ภาย
หลังจากผู้รับจ้างได้ส่งมอบผลงานให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจการ
จ้างได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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โดยผู้ว่าจ้างจะสั่งจ่ายเช็คในนามของผู้รับจ้าง จานวน 3 (สาม) งวด ดังนี้
งวดที่ 1 กาหนดจ่ายค่าจ้างจานวน 96,300.- บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ภายในวันที่
31 ธันวาคม 2560 เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงานสถานะทางคดีฉบับที่ 1 และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 กาหนดจ่ายค่าจ้างจานวน 96,300.- บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ภายในวันที่
28 กุมภาพัน ธ์ 2561 หลั ง จากวันที่ผู้ รับจ้างส่ งมอบรายงานสถานะทางคดีฉบั บที่ 2 และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) กาหนดจ่ายค่าจ้างจานวน 96,300.- บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 หลังจากวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบรายงานสถานะทางคดี ฉ บับ
สมบู ร ณ์พร้ อมทั้งข้อเสนอแนะและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับรายงานดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว
9. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และผลงาน
ข้อมูล เอกสาร และผลงาน ที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้กับ สนช. ตามสัญญาจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และ
ลิ ขสิ ทธิ์ของ สนช. โดยผู้ รั บ จ้ างจะต้องไม่ส่ งมอบและไม่เผยแพร่ข้ อมูล เอกสาร และผลงานที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือนาไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก สนช.
10. จรรยาบรรณของผู้ประเมิน/ผู้รับจ้าง
10.1 ห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารใดที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ/ลูกหนี้ ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจาก
วันที่เริ่มเข้ามาดาเนินการ
10.2 กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็น ผู้ประเมิน/ผู้รับจ้างจะต้องให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นตามหลัก
วิชาการหรือข้อกฎหมายที่สามารถอ้างอิงได้
11. ผู้ประสานงานฝ่าย สนช.
นางสาวดารกา ศิวปราชญ์
ตาแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร
โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 622
โทรสาร 02-017 5566
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