เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference)
การจ้างพิมพ์หนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรรม
(100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers)
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สนช. ได้จ้างศูนย์บ ริการวิชาการแห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดาเนิน โครงการจัดทาหนังสือ ร้อย
คนไทยหัวใจนวัตกรรรม (100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers) ซึ่งรวบรวมเรื่องราว ผลงาน แนวคิด
ความสาเร็จของสุดยอดผู้นาทางด้านนวัตกรรมในหลากหลายสาขาอาชีพในประเทศไทย จะเป็นการสร้างแรงบันดาล
ใจกั บ คนไทยให้ เกิด ความตื่ น ตั ว ในการคิด ค้น และพั ฒ นา เพื่ อให้ เป็ น หนึ่ งในนวัต กรไทยในอนาคต รวมถึ งเพื่ อ ให้
นวัตกรรมเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะผลักดันให้ป ระเทศไทยเป็นประเทศนวัตกรรม (Innovation Thailand) และก้าวสู่
ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลได้ต่อไป
ในการนี้ สนช. ได้ดาเนินการจัดทาอาร์ตเวิร์ค หนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรรมแล้วเสร็จ จึงจาเป็นต้อง
จ้างผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญมาดาเนินการในขั้นตอนการผลิตต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดพิมพ์หนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรรมเผยแพร่ให้แก่ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทั่วประเทศ
3. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตาม
ที่เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้ น ส่ว น
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้รับจ้างได้มี
คาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.8 ผู้รับจ้างต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรั บรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.9 ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐด้ วย (Electronic Government Procurement:
e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
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3.10 ผู้รับจ้างซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.11 ผู้รับจ้างต้องเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยที่มีอาชีพเดียวกับงานที่ประกาศจ้าง
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ผลิตหนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรรม ขนาด 27.50x30.50 ซม. จานวน 1,000 เล่ม
- ปก อาร์ตการ์ด 350 แกรม พิมพ์ 4 สี เคลือบพีวีซีด้าน ปั๊มเคเงินด้าน ปั๊มนูน
- เนื้อใน อาร์ด้าน 100 แกรม พิมพ์ 4 สี 264 หน้า พับเก็บเข้าเล่มเย็บกี-ไสกาว
5. ระยะเวลาดาเนินงาน
ภายในระยะเวลา 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 7 กุมภาพันธ์ 2561
6. งบประมาณ
480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
7. ราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง
7.1 ราคากลาง 470,700 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
7.2 แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ห้างหุ้นส่วนจากัด เท็นวัน พริ้นติ้ง
- บริษัท จี.พี.ไซเบอร์พรินท์ จากัด
- ต้นกล้วยการพิมพ์
8. การส่งมอบงาน
ผู้รับจ้างจะต้องจัดพิมพ์ หนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรรม จานวน 1,000 เล่ม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2561
9. การจ่ายค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างจะสั่งจ่ายเช็คในนามของผู้ รับจ้าง โดยกาหนดจ่ายค่าจ้างงวดเดียว คือ เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการจัด
งานตามขอบเขตของงานทั้งหมด ในข้อ 4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนของงาน และคณะกรรมการตรวจรับ
งานพิจารณาเห็นชอบแล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ 100 ของมูลค่ าการจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบหนังสือร้อย
คนไทยหั ว ใจนวั ต กรรรม จ านวน 1,000 เล่ ม และหลั ก ฐานอื่ น ๆ ตามที่ ได้ มี ก ารตกลงไว้ ในสั ญ ญาจ้ างเรี ย บร้ อ ย
ทุกประการ ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
10. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล
ฟิล์ม เพลท และหนังสือเล่มนี้ ตามสัญญาจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ สนช. โดยที่ผู้รับจ้างจะต้อง
ไม่ส่งมอบและไม่เผยแพร่ผลงานทั้งหมดที่ได้จากการพิมพ์นี้ ให้แก่ผู้ใดหรือนาไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอม
จาก สนช.
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11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม
สานักงานนวัตกรรมห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 02 017 5555 ต่อ 605
โทรสาร 02 017 5566
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