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ขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR)
การจ้างเหมาบริการจัดการเข้าร่วมงาน Slush ประจาปี 2560 ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์
และประชุมความร่วมมือ Stockholm’s Tech Scene ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน
ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560
_________________________
1. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งด้ ว ยกระทรวงการต่ างประเทศ มี ห นั งสื อ มายั งส านั ก งานปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี แจ้งว่าจะมีการจัดงาน Slush ประจาปี 2560 เพื่อส่งเสริมธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ระหว่าง
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ และตามที่สานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ พิจารณาเพื่อ
เข้าร่วมงานฯ โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอผลงาน แนวคิดใหม่ นวัตกรรมและบริการใหม่ของผู้ก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้น นักลงทุน หรือภาคประชาสังคมได้สร้างเครือข่ายร่วมกัน ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นงานที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกและมีศักยภาพในการส่งเสริมสร้างความร่วมมือกับฝ่ายไทยและฟินแลนด์ อีกทั้ง ยังมีส่วนสนับสนุนให้
ไทยได้เรียนรู้รูปแบบและประสบการณ์ของธุรกิจวิ สาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในต่างประเทศ และช่วยส่งเสริมให้
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ของไทยก้าวสู่เวทีโลกต่อไป นั้น สนช. จึงได้เรียนเชิญผู้แทนจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประกอบด้วย สอว.สป.วท. สวทช. และ สวทน. เข้าร่วมงาน Slush และเข้าร่วมหารือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ย วข้องด้านวิส าหกิจ เริ่ มต้น (Startup) ระหว่างวัน ที่ 28 พฤศจิกายน - 3 ธัน วาคม 2560 ณ กรุงเฮลซิงกิ
สาธารณรัฐฟินแลนด์ และกรุงสต็อกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน เพื่อสร้างความตระหนักในการพัฒนาวิสาหกิจ
เริ่มต้นให้มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งจะช่วยผลักดันให้
เกิดกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่และวิสาหกิจเริ่มต้นขึ้นในประเทศไทย และส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมไปถึงแสวงหาช่องทางความร่วมมือด้านนวัตกรรมร่วมกัน ในระดับภูมิภาคและระดับ
สากล
การเข้าร่วมงานครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ในระดับสากลเพื่อการพัฒนาระบบส่งเสริม
และสนั บ สนุ น อุต สาหกรรมเป้ าหมายและกิจการธุรกิจ Startup ของไทย ตามนโยบายที่ รัฐ บาลมีแนวทางให้
หน่วยงานภาครัฐร่วมแสวงหาโอกาสในการพัฒนาประเทศ
ดังนั้น สนช. จึงได้กาหนดจัด การเดินทางเพื่อเข้าร่วมงาน Slush ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 28
พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ และประชุมความร่วมมือ Stockholm’s
Tech Scene ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเข้าร่วมงาน Slush ประจาปี 2560 ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ และประชุมความ
ร่ ว มมื อ ร่ ว มมื อ Stockholm’s Tech Scene ณ กรุ ง สต็ อ กโฮล์ ม ราชอาณาจั ก รสวี เดน ระหว่ า งวั น ที่ 28
พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560
2.2 เพื่อศึกษานโยบายการสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการเกิดนวัตกรรม และนโยบายขับเคลื่อนธุรกิจ
Startup จากผู้เชี่ยวชาญในหลากสาขาจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงาน Slush
2.3 เพื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และแนวคิดใหม่นวัตกรรมใน
ระดับสากลจากผู้ก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น ผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคประชาสังคม ผู้เชี่ยวชาญด้าน Tech Startup
และบริษัทในหลากประเทศชั้นนาด้านนวัตกรรมของโลก
2.4 เพื่อศึกษาและเรียนรู้รูปแบบการจัดงาน Slush และนาองค์ความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางในการจัด
งาน Startup Thailand 2018 สาหรับประเทศไทยต่อไป
2.5 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
ผู้ รั บจ้ างจะต้ องเป็ น ผู้ จั ด การการเดินทาง ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟิ นแลนด์ และกรุงสต็ อกโฮล์ ม
ราชอาณาจักรสวีเดน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหาตั๋วเข้างาน Slush ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ตามที่ สนช. กาหนด
3.2 ผู้ รั บ จ้ า งมี ห น้ า ที่ จั ด หาที่ พั ก ณ กรุ ง เฮลซิ ง กิ สาธารณรั ฐ ฟิ น แลนด์ และกรุ ง สต็ อ กโฮล์ ม
ราชอาณาจักรสวีเดน ตามกาหนดการที่ สนช. กาหนด
3.3 ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหารถตู้ไปกลับระหว่างสนามบินและที่พัก ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์
และกรุงสต็อกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน ตามกาหนดการที่ สนช. กาหนด
3.4 ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดทาประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะสาหรับการเดินทางให้แก่ผู้ร่วมเดินทาง รวมค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ โดยมีวงเงินประกันอย่างน้อยท่านละ 2,000,000 บาท
3.5 ผู้ รั บ จ้ า งมี ห น้ า ที่ จั ด บริ ก ารทั ว ร์ ณ กรุ ง เฮลซิ ง กิ สาธารณรั ฐ ฟิ น แลนด์ และกรุ ง สต็ อ กโฮล์ ม
ราชอาณาจักรสวีเดน
4. คุณสมบัติของผูร้ ับจ้าง
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
ตามที่เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
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4.5 ไม่ เป็ น บุ ค คลซึ่งถูก ระบุ ชื่ อไว้ในบั ญ ชีรายชื่ อผู้ ทิ้ งงานและได้ แจ้งเวียนชื่อให้ เป็ น ผู้ ทิ้ งงานของ
หน่ ว ยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบั ญ ชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิ ติบุคคลที่ ผู้ทิ้ งงานเป็นหุ้ นส่ ว น
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
4.6 มีคุณ สมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7 ไม่เป็ นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ห รือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
รับจ้างได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
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 างภาครั ฐ ด้ ว ย (Electronic Government
Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
4.10 ผู้รับจ้างซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
5. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีกาหนดเดินทางในวันที่ 28 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม
2560
6. วงเงินค่าจ้าง
เป็นวงเงินจานวน 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก
ณ ที่จ่ายแล้ว
7. การจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้าง แบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1
กาหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 70 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด หลังได้รับเอกสารจองที่พักและ
บัตรเข้าร่วมงาน รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับการเดินทาง ภายใน 7 วันนับจากวันที่ลงนามใน
สัญญา
งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) กาหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 30 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด หลังกลับจากการเดินทาง
และหลังจากได้รับเอกสารวางบิลเรียกเก็บเงินจากผู้รับจ้างแล้ว ภายใน 30 วันนับจาก
วันที่ลงนามในสัญญา
ทั้งนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้ร้อยละ 5 เพื่อเป็นเงินประกันผลงาน และจ่ายคืนโดย
ไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ่ายเงินงวดสุดท้าย
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8. อัตราค่าปรับ
กรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างในอัตราวันละร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่ง
ศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างตลอดอายุสัญญา เริ่มในวันที่ผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา
9. การโอนสิทธิ
ผู้รับจ้างต้องไม่โอนสิทธิในการให้บริการจ้างเหมาแก่บุคคลอื่น หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนผู้ว่าจ้างจะดาเนินการ
ริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารที่ ออกหนังสือค้าประกันสัญญาเป็นจานวนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้
และผู้รับจ้างจะต้องยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วย
10. ราคากลาง เป็นจานวนเงิน 1,459,300 บาท
สืบราคาจาก
10.1 บริษัท ออสก้าร์ ฮอลิเดย์ ทัวร์ แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จากัด
10.2 บริษัท ปักหมุด ฮอลิเดย์ จากัด
10.3 บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จากัด
11. ผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 017 5555 ต่อ 564 (พรพิชา)
โทรสาร 02 017 5566
อีเมล์ ponpicha@nia.or.th
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