เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference)
การจ้างเหมาดาเนินการโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าร่วมแสดงผลงานในระดับสากล
ในงาน Tech in Asia: Jakarta 2017
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศและวิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการ
พัฒนา “วิสาหกิจเริ่มต้น เป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Warrior: NEW) และกาหนดให้ประเทศ
ไทยเป็นพื้นที่เปิดสาหรับการเติบโตของอาเซียน” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจ
ที่สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม การจ้างงานในท้องถิ่น
และการกระจายรายได้สู่ ภูมิภาค รวมทั้งก่อให้ เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
ประเทศ โดยมอบหมายให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานรับผิ ดชอบหลัก ในการพัฒ นา
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการสร้าง
ความตระหนั กและความตื่น ตัว จิ ตวิญ ญาณความเป็ นผู้ ป ระกอบการ สู่ กระบวนการบ่มเพาะและการพัฒ นา
ผู้ประกอบการ ตลอดจนการการเร่งรัดธุรกิจสู่ตลาดสากล ก่อให้เกิดการลงทุน ทั้งจากการลงทุนร่วมทุน นักลงทุน
บุ คคล และนั กลงทุน บริษัทขนาดใหญ่ ในวิส าหกิจเริ่มต้น สนับสนุนการเร่งพัฒ นาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมและสังคมฐานความรู้
ในการนี้ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ได้ทีคาสั่งที่ 8/2559 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559
เรื่ องแต่ งตั้ งคณะท างานเพื่ อสร้างความตระหนั ก และการรับ รู้เพื่ อส่ งเสริม วิส าหกิจ เริ่ม ต้น โดยมอบหมายให้
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เป็นประธานคณะทางานฯ นอกจากนี้ สนช. ได้มีแผน
ปฎิบัติการ พ.ศ. 2560 ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าร่วมแสดงผลงานในระดับสากล ซึ่งมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งใน
การสร้างความตระหนัก และส่งเสริมบทบาทของวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทยในต่างประเทศ ดังนั้น สนช. จึงมี
แผนดาเนินการเข้าร่วมงาน Tech in Asia: Jakarta 2017 ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้นที่สนใจเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Tech in Asia: Jakarta 2017
ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2560
2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้วิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทยสามารถเข้าสู่ตลาดและแข่งขันในระดับสากลได้
2.3 เพื่อประชาสัมพันธ์งาน Startup Thailand ของประเทศไทยเพื่อดึงดูดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักลงทุนจากต่างประเทศ
3. กลุ่มเป้าหมาย
วิสาหกิจเริ่มต้น
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4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
ตามที่เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5 ไม่ เป็ น บุ ค คลซึ่ งถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ในบั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ ทิ้ งงานและได้ แ จ้ งเวี ย นชื่ อ ให้ เป็ น ผู้ ทิ้ งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคลนั้นด้วย
4.6 มีคุณ สมบั ติและไม่มี ลั กษณะต้อ งห้ ามตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อจัด จ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7 ไม่ เป็ น ผู้ ได้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ห รื อ ความคุ้ ม กั น ซึ่งอาจปฏิ เสธไม่ย อมขึ้ น ศาลไทย เว้น แต่ รัฐ บาลของ
ผู้รับจ้างได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.8 ผู้ รั บ จ้ างต้อ งไม่ อยู่ ในฐานะเป็ น ผู้ ไม่แ สดงบั ญ ชีรายรับ รายจ่ ายหรือแสดงบั ญ ชีรายรับ รายจ่ าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
4.9 ผู้ รั บ จ้ างต้ อ งล งท ะ เบี ย น ใน ระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐด้ วย (Electronic Government
Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
4.10 ผู้รับจ้างซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
4.11 มี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ ด้ านการสร้ างเครื อ ข่ า ยประชาคมวิส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น และจั ด นิ ท รรศการด้ า น
วิสาหกิจเริ่มต้นในต่างประเทศ
4.12 มีทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์ประกอบการทางานที่สามารถดาเนินการงานได้อย่างสมบูรณ์อัน
ประกอบไปด้ ว ย ติ ด ต่ อประสานงานและจั ด งานนิ ท รรศการร่ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
วิส าหกิจ เริ่ ม ต้น ในต่ างประเทศ สามารถคั ด เลื อ กวิส าหกิจ เริ่ม ต้น ของประเทศไทยที่ ส นใจเข้ า
ร่วมงานได้ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
5. ขอบเขตของงาน
5.1 ติดต่อประสานงานและทางานร่วมกับผู้จัดงาน Tech in Asia: Jakarta 2017
5.2 ประชาสัมพันธ์และจัดประชุมคัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้นเพื่อเข้ารับการพิจารณาสนับสนุนอย่างน้อย
20 ราย
5.3 ดาเนินการค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน Tech in Asia: Jakarta 2017 สาหรับวิสาหกิจเริ่มต้นที่
ผ่านการพิจารณาสนับสนุนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 20 ราย และเจ้าหน้าที่ Startup Thailand
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5.4 ประสานงานและจัดประชุมเครือข่ายประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 จัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความเรียบร้อยและสรุปผลการดาเนินงานตลอดโครงการ
6. ระยะเวลาดาเนินงาน และสถานที่จัดงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน 45 วันนับวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีกาหนดการเข้าร่วมงานในวันที่ 1 – 3
พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
7. งบประมาณ
1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
8. ราคากลางและแหล่งที่มา
8.1 ราคากลาง 1,500,000.-บาท
8.2 แหล่งที่มาของราคากลาง : สัญญาจ้างเหมาเลขที่ สจ-0082-60 ลงวันที่ 03 พฤษภาคม 2560
9. ผลงานที่ต้องส่งมอบ
9.1 ผลการติดต่อประสานงานกับผู้จัดงาน Tech in Asia: Jakarta 2017
9.2 รายชื่อวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการ
9.3 กาหนดการเดินทาง รายละเอียดการเดินทางและที่พัก
9.4 รายงานการเข้าร่วมงาน Tech in Asia: Jakarta 2017 ของวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย
9.5 รายงานการประชุมเครือข่ายประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.6 รายงานสรุปผลการดาเนินงานทั้งหมด
10. ค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้าง
10.1 ค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้าง โดยจะจ่ายค่าจ้างให้ เมื่อผู้รับจ้างได้
ดาเนินการจัด งานตามขอบเขตของงานทั้งหมดในข้อ 5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนของงาน และ
คณะกรรมการตรวจรับงานพิจารณาเห็นชอบแล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิ นร้อยละ 100 ของมูลค่าการจ้างทั้งหมด
เมื่อผู้รับจ้างจัดทาเอกสารรายงานการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ ตามผลงานที่ต้องส่งมอบในข้อ 9 จานวน 3 เล่ม
และหลักฐานอื่นๆ ตามที่ได้มีการตกลงไว้ในสัญญาจ้างเรียบร้อยทุกประการ ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
10.2 วิธีการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทให้แก่ผู้รับจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะสั่งจ่ายเช็คในนามของผู้รับจ้าง
11. การปกปิดข้อมูล
ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาเอกสาร หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจาก สนช. ไว้เป็นความลับ และต้องไม่นาเอกสาร
หรือข้อมูลใดๆ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสนช.
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12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
นายปริวรรต วงษ์สาราญ
สานักงานนวัตกรรมห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 02 017 5555 ต่อ 563
โทรสาร 02 017 5566

Page | 4

