ขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR)
การจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ
ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2560
_________________________
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ร่วมมือกับสมำคมวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จัดกำรประกวดโครงกำรรำงวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560) ขึ้น เพื่อให้เกิดกำรต่อ
ยอดพัฒนำแนวคิดของเยำวชนให้เกิดเป็นผลงำนและสร้ำงธุรกิจได้จริง โดยมุ่งเน้นกำรสนับสนุนควำมรู้และกำรให้
คำปรึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และได้มีกำรจัดประกวดรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 19-20 สิงหำคม 2560 ในงำนมหกรรม
วิทยำศำสตรและเทคโนโลยีแหงชำติที่ผ่ำนมำ โดยนักศึกษำเจำของผลงำนได้รับคำแนะนำจำกคณะกรรมกำรไป
พั ฒ นำผลงำนเพิ่ ม เติ ม และจะมำน ำเสนอผลงำนในรอบชิง ชนะเลิ ศ วั น พุ ธ ที่ 4 ตุ ล ำคม 2560 ณ ส ำนั ก งำน
นวัตกรรมแหงชำติ (องคกำรมหำชน) กระทรวงวิทยำศำสตรและเทคโนโลยี พร้อมรวมแสดงผลงำนและรับรำงวัล
ในวันนวัตกรรมแห่งชำติ วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลำคม 2560 ณ ศูนยนิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค โดยผู้ชนะเลิศ
จะได้ รั บ รำงวั ล กำรเดิ น ทำงศึ ก ษำดู ง ำนต่ ำ งประเทศ โดยในครั้ ง นี้ ผ ลงำนที่ ช นะเลิ ศ คื อ Cerulean Mark 5
Phototherapy for Neonatal Hyperbilirubinemia โคมไฟสำหรับรักษำภำวะตัว เหลื องในทำรกแรกเกิด ลด
โอกำสเสี่ยงจำกอำกำรแทรกซ้อน จำกมหำวิทยำลัยบูรพำ
ในกำรนี้ สนช. จึงจัดกิจกรรมศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน ระหว่ำงวันที่ 20 - 25
ธันวำคม 2560 โดยกำรร่วมกิจกรรมศึกษำดูงำนในครั้งนี้ เพื่อเป็นกำรต่อยอดและเปิดมุมมองทำงธุรกิจ ให้ กับ
เยำวชนตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร ซึ่งจะช่วยให้เยำวชนเกิดองค์ควำมรู้ในระดับสำกลในกำรพัฒนำและส่งเสริม
งำนธุรกิจนวัตกรรมต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเปิดมุมมองทำงธุรกิจในระดับสำกลให้กับกลุ่มเยำวชนผู้ชนะกำรประกวดในโครงกำรฯ
2.2 เยี่ยมชมหน่วยงำนในส่วนต่ำงๆ ของบริษัทหัวเหว่ย เทคโนโลยี จำกัด
2.3 ศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำผลงำนนวัตกรรมผ่ำนกำรเยี่ยมชมโรงงำนผลิตหลอดไฟ LED และอุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์ พิพิธภัณฑ์ทำงด้ำนศิลปะ และห้องสมุดที่ทันสมัย
2.4 สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงกลุ่มเยำวชน ทีมงำนสนช. และหน่วยงำนที่ได้เข้ำพบ
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3. ขอบเขตการดาเนินงาน
ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้จัดกำรกำรเดินทำงไปยังสำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำน ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน
3.2 ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่ประสำนงำน จอง จัดหำ ที่พัก ยำนพำหนะในกำรเดินทำงตลอดกำรเดินทำงศึกษำดู
งำนตำมที่ สนช. กำหนด
3.3 ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่จัดทำประกันอุ บัติเหตุแบบหมู่คณะสำหรับกำรเดินทำงให้แก่ผู้ร่วมเดินทำง รวมค่ำ
รักษำพยำบำลในต่ำงประเทศ โดยมีวงเงินประกันอย่ำงน้อยท่ำนละ 2,000,000 บำท
3.4 ผู้รับจ้ำงต้องมีเจ้ำหน้ำที่ดูแลคณะฯ ที่เดินทำงไปศึกษำดูงำนในสำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยทำหน้ำที่
ติดต่อประสำนงำน รวบรวมเอกสำรต่ำ งๆ และจัดทำวีซ่ำให้กับผู้เดินทำง ตำมจำนวนที่สำนักงำนฯ
กำหนด
3.5 ผู้รับจ้ำงต้องติดต่อประสำนงำนสถำนที่สำหรับศึกษำดูงำนตำมที่สำนักงำนฯ กำหนด ได้แก่ โรงงำนผลิต
หลอดไฟ LED และพิพิธภัณฑ์ที่น่ำสนใจ
3.6 ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบค่ำดำเนินกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในต่ำงประเทศ เช่ น ค่ำเข้ำเยี่ยมชมสถำนที่
ศึกษำดูงำน ค่ำเจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลคณะฯ และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เป็นต้น
4. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
4.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
4.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำรไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำน
ของรัฐไว้ชั่วครำวตำมที่เผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำน
ของรัฐในระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ ทิ้งงำนเป็นหุ้ น ส่ ว น
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
4.5 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
4.6 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้รับจ้ำงได้มี
คำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
4.7 ผู้รับจ้ำงต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระสำคัญตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
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4.8 ผู้รับจ้ำงต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย (Electronic Government Procurement:
e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำง
4.9 ผู้รับจ้ำงซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรั บและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
4.10 ผู้รับจ้ำงต้องเป็นนิติบุคคลสัญชำติไทยที่มีอำชีพเดียวกับงำนที่ประกำศจ้ำง
5. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลำดำเนินกำร 30 วันนับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ โดยมีกำหนดเดินทำงในวันที่ 20 – 25 ธันวำคม
2560
6. วงเงินค่าจ้าง
เป็นวงเงินไม่เกิน 150,000 บำท (หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) ซึ่งรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีเงินได้หั ก
ณ ที่จ่ำยแล้ว
7. ราคากลางและแหล่งที่มา
7.1 รำคำกลำง 139,000 บำท
7.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง : ใบสั่งจ้ำงเลขที่ PO6012-062 ลงวันที่ 2 ธันวำคม 2560
8. การจ่ายเงิน
ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรให้ แก่ผู้รับจ้ำง กำหนดจ่ำยงวดเดียวคือกำหนดจ่ำย ร้อยละ 100 ของ
ค่ำจ้ำง โดยผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบเอกสำรหลักฐำนของกำรเดินทำงที่ระบุในกำหนดกำร หลักฐำนแสดงกำรจัดกำร
จองที่พัก หลักฐำนแสดงกำรประกันกำรเดินทำง ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำงได้ตรวจรับงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
9. อัตราค่าปรับ
กรณีที่ผู้รับจ้ำงผิดสัญญำข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิปรับผู้รับจ้ำงในอัตรำวันละร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่ง
ศูนย์) ของวงเงินค่ำจ้ำงตลอดอำยุสัญญำ เริ่มในวันที่ผิดสัญญำจนถึงวันที่ผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมสัญญำ
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10. การโอนสิทธิ
ผู้รับจ้ำงต้องไม่โอนสิทธิในกำรให้บริกำรจ้ำงเหมำแก่บุคคลอื่น หำกผู้รับจ้ำงฝ่ำฝืนผู้ว่ำจ้ำงจะดำเนินกำรริบ
หลักประกันหรือเรียกร้องจำกธนำคำรที่ออกหนังสือค้ำประกันสัญญำเป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือบำงส่วนก็ได้และ
ผู้รับจ้ำงจะต้องยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงด้วย
11. ผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
73/2 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 017 5555 ต่อ 604 (ศดำนันท์)
โทรสำร 02 017 5566
อีเมล Sadanan.pic@nia.or.th
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