เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference)
การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery)
ในอนาคตของประเทศไทย
1. หลักการและเหตุผล
ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center: ABC Center) ได้กาหนด
สาขาธุ ร กิ จ ไบโอรี ไ ฟเนอรี่ (Biorefinery) เป็ น หนึ่ ง ในสาขาส าคั ญ จาก 7 สาขาของการพั ฒ นา “นวั ต กรรม
การเกษตร” เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมการเกษตรของประเทศ และการพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง โดย Biorefinery เป็นการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรหรือของ
เหลือทิ้งจากการเกษตร โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยใช้ จุลินทรีย์ แบคทีเรีย ยีสต์ เอ็นไซม์ หรือ
อื่นๆ ให้ทาหน้าที่เสมือนโรงงาน (cell factory) ให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ เชื้อเพลิง
และพลังงาน ชีวเคมีภัณฑ์ อาหารสัตว์แห่งอนาคต อาหารแห่งอนาคต และชีวเภสัชภัณฑ์
การสร้ า ง Biorefinery Ecosystem เพื่ อ สร้ า งระบบนิ เ วศน์ ที่ เ หมาะสมและส่ ง เสริ ม การเติ บ โตของ
Bioeconomy ตามแผนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 สอดคล้องในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม
ที่ส ามารถน าวัตถุดิบทางการเกษตร รวมทั้งเศษวัสดุเหลื อทิ้งมาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น (แทนที่จะเป็นน้ามันดิบ)
โดยผ่านขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิตโดยใช้ทั้งเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ร่วมกับเทคโนโลยีทาง
เคมี (Chemical technology) หรือเรียกรวมว่า Industrial Biotechnology เพื่อผลิตพลังงานชีวมวล (Biomass
Energy) พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) หรือสารเคมีชีวภาพ (Biochemicals) โดยสามารถใช้วัสดุทั้งหมดให้เป็น
ประโยชน์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และไม่มีของเสียตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม (zero waste) เนื่องจากประเทศ
ไทยมีความพร้อมและเป็นฐานในการผลิตชีวมวลดังเห็นได้จากการเป็นผู้นาการส่งออกของโลก โดยเฉพาะอ้อย และ
มันสาปะหลัง ซึ่งมีผลผลิตปีละ 90 และ 30 ล้านตัน ตามลาดับ ประกอบกับรัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบายสนับสนุน
และกาหนดยุทธศาสตร์ของชาติในด้านพลังงานชีวมวลและอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพอย่างชัดเจน
ด้วยเหตุนี้ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาแนวโน้ม ทิศทาง และความเป็นไปได้ในการพัฒนาเพื่อการ
บ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ในอนาคตของประเทศไทย ซึ่งถ้าประเทศไทยสามารถ
ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบของ Biorefinery Industry Complex พร้อมทั้ง
ประกาศมาตรการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากภาครัฐ จะช่วยเร่งกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการลงทุนขนาด
ใหญ่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวลซึ่งเป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ (New Wave Industry) ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศไม่ต่ากว่า 10 เท่า และขับเคลื่อนให้
ประเทศไทยมีโอกาสเป็นผู้นาของอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวลในภูมิภาค
ทั้ ง นี้ ใ นส่ ว นของประเทศไทย จะมี พื ช เศรษฐกิ จ และของเหลื อ จากการเกษตร 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ อ้ อ ย
มันสาปะหลัง และปาล์มน้ามัน ที่มีศักยภาพสูงสาหรับประเทศไทย ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ ได้แก่
เชื้อเพลิงและพลังงาน ชีวเคมีภัณฑ์ อาหารสัตว์แห่งอนาคต อาหารแห่งอนาคต และชีวเภสัชภัณฑ์ จึงกาหนดเป็น
พืชเศรษฐกิจเป้าหมายหลักในการศึกษาในครั้งนี้
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แนวทางในการศึกษาจะนามาใช้กาหนดทิศทางในการพัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ เพื่อสนับสนุนให้เกิด
นวัตกรรมการเกษตรของประเทศไทย ในการดาเนินงานเกษตรสมัยใหม่ในรูปแบบของเกษตรแปลงใหญ่ ที่ต้อง
มีวัตถุดิบชีวภาพเพียงพอเพื่อป้อนสู่กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ และดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การการพัฒนานวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation) ของ สนช. และ การพัฒนาสาขาธุรกิจนวัตกรรม
เกษตร (Agtech Innovation Sectoral Development) ของ ABC Center ในระยะต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อวิเคราะห์ความเป็นเป็นไปได้ในการสร้างธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ในอนาคตของประเทศไทย
2.2 เพื่อกาหนดแนวโน้ม (trend setting) และกาหนดธีม (theme setting) ที่จะใช้เป็นทิศทางในการ
พัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ในอนาคตของประเทศไทย
2.3 เพื่อกาหนดทิ ศทาง (direction) วิธีการ (methodology) และขั้นตอน (process) ในการพั ฒ นา
ธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ในอนาคตของประเทศไทยในรูปแบบของ “Thematic Innovation” และการ
ให้การสนับสนุนของ สนช. ในรูปแบบของ “Thematic Call” ในการส่งสริมศักยภาพและเพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้าเกษตรของประเทศ อันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการดาเนินธุรกิจที่สามารถ
ยกระดับการเกษตรได้ทั้งระบบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
3.1 รวบรวมและวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ได้แก่ อ้อย มันสาปะหลัง และปาล์ม
น้ามัน ที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ในอนาคตของประเทศไทย
3.2 การจัดประชุมกลุ่มย่อยกับภาคเอกชนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นาในแต่ละพืชเศรษฐกิจทั้ง 3 ชนิด
ชนิดละ 5 ที่ โดยเลือกจากบริษัทผู้นาในอุตสาหกรรมของแต่ละพืช/สมาคม/สหกรณ์หรือหน่วยงานที่ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นผู้นาของแต่ละพืช เพื่อ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มูลด้านการผลิต ด้านการลงทุน ด้านเทคโนโลยี
และด้านนวัตกรรม
3.3 รวบรวมและวิเคราะห์กรณีศึกษา (case studies) ในการพัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ ของประเทศไทย
และต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ตลอดจนแนวทางและแผนการลงทุนที่สาคัญของ
ธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ โดยใช้วีการหาสัญญาณการเปลี่ยนแปลง หรือการกวาดสัญญาณแนวราบ (horizon scanning)
3.4 วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อ 3.1 – 3.3 เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกทางอุตสาหกรรมที่สามารถนามาวิเคราะห์หา
แนวโน้ มการพัฒ นาที่ตรงกับ บริ บ ทของประเทศไทย ในความเป็นไปได้ของด้านอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจ ด้าน
เทคโนโลยี และด้านนวัตกรรม
3.5 วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อ 3.4 เพื่อกาหนดแนวโน้ม (trend setting) และกาหนดธีม (theme setting)
จะใช้เป็นทิศทางในการพัฒนาการธุร กิจ ไบโอรีไฟเนอรี่ ในอนาคตของประเทศไทย ในประเด็นทางด้านภาครัฐ
ภาคอุตสาหกรรม และด้านตลาด
3.6 ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยเอื้อ (support factors) และปัจจัยที่เป็นอุปสรรค (obstacle factors) ในการ
พัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ในอนาคตของประเทศไทย
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3.7 ศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility) พร้อมทั้งเสนอแนะรูปแบบและแนวทางในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และภาคการศึกษา ที่จะชักนาให้เกิดการพัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ ใน
อนาคตของประเทศไทย
3.8 จัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group) ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ในอนาคตของประเทศไทย
3.9 จัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทาง วิธีการ และขั้นตอนในการพัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ในอนาคตของ
ประเทศไทย
3.10 จัดประชุมเพื่อนาเสนอและพิจารณาผลการดาเนินงานตามข้อ 3.9
3.11จัดทาข้อสรุปเกี่ยวกับการกาหนดทิศทาง แนวทางและขั้นตอนในการพัฒนาการยกระดับธุรกิจไบโอรี
ไฟเนอรี่ในอนาคตของประเทศไทย ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนของ สนช. ในรูปแบบของ Thematic
Call สาหรับธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ ในอนาคตของประเทศไทยทั้งระบบ ทั้งในระยะสั้น (4 ปี) และระยะยาว (20 ปี)
รวมทั้งเป็นแนวทางสาคัญที่จ ะให้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และภาคการศึกษา นาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ หรือการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่จะส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
3.12 จัดทารูปเล่มรายงานการการบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ในอนาคตของ
ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดการดาเนินงานตามข้อ 3.11
4. ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน 180 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
5. คุณสมบัติของที่ปรึกษา
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6
5.7
5.8

มีความสามารถตามกฎหมาย
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่ ว น
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้รับจ้างได้
มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
ผู้รับจ้างต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
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5.9 ผู้รับจ้างต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย (Electronic Government Procurement:
e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
5.10 ผู้รับจ้างซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
5.11 เป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
5.12 มีความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านงานวิจั ย ด้านนโยบายด้าน
อุตสาหกรรม และการจัดทาเอกสารรายงานการวิเคราะห์กับหน่วยงานภาครัฐ ไม่ต่ากว่า 2 ปี
6. งบประมาณ
งบประมาณในการดาเนินโครงการ ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแล้ว เป็นเงินจานวน
เงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย
7. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
7.1 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาไทย สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2556
7.2 ประมาณการรายการค่าใช้จ่ายในโครงการ
รายการ
จานวนเงิน
1. หมวดค่าตอบแทนบุคลากร
840,000
2. หมวดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
500,000
3. หมวดค่าวัสดุ
140,000
4. หมวดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (site visit) เพื่อเก็บข้อมูล
320,000
5. หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าบริหารโครงการ เป็นต้น)
200,000
รวมงบประมาณ
2,000,000
8. ผลงานที่ต้องส่งมอบ
เอกสารรายงาน “การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ในอนาคต
ของประเทศไทย” โดยแบ่งเป็นดังนี้
8.1 รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน ครั้งที่ 1 ที่มีผลงานที่ต้องส่งมอบครบถ้วน จานวน 5 ชุด
พร้ อ มทั้ ง แผ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล CD (Compact Disc) 5 แผ่ น และน าเสนอต่ อ คณะกรรมการตรวจการจ้ า ง ซึ่ ง มี
รายละเอียดผลงานที่ต้องส่งมอบ คือ แผนการดาเนินงาน (Work Plan) ประกอบด้วยดังนี้
- แนวทางการดาเนินโครงการ
- กรอบระยะเวลาการดาเนินโครงการ
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8.2 รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน ครั้งที่ 2 ที่มีผลงานที่ต้องส่งมอบครบถ้วน จานวน 5 ชุด
พร้ อ มทั้ ง แผ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล CD (Compact Disc) 5 แผ่ น และน าเสนอต่ อ คณะกรรมการตรวจการจ้ า ง
ซึ่งมีรายละเอียดผลงานที่ต้องส่งมอบรายงานผลการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) ประกอบด้วยดังนี้
- ข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพ (qualitative) และเชิงปริมาณ (quantitative) ที่ในการรวบรวมและ
วิเคราะห์กรณีศึกษา (case studies) ในการพัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ตลอดจนแนวทางและแผนการ
ลงทุนที่สาคัญของธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ โดยใช้วีการหาสัญญาณการเปลี่ยนแปลง หรือการกวาด
สั ญญาณแนวราบ (horizon scanning) เพื่อให้ ไ ด้ ข้ อมู ล เชิ งลึ ก ที่ส ามารถนามาวิเ คราะห์ ห า
แนวโน้มการพัฒนาที่ตรงกับบริบทของประเทศไทย
- การกาหนดแนวโน้ม (trend setting) และกาหนดธีม (theme setting) จะใช้เป็นทิศทางในการ
พัฒนาการธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ในอนาคตของประเทศไทย
8.3 รายงานการศึกษา “บ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ ในอนาคตของประเทศ
ไทย” ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ที่มีผลงานที่ต้องส่งมอบครบถ้วน จานวน 5 ชุด พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูล CD
(Compact Disc) 5 แผ่น และนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง
9. การเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างหลังจากที่ที่ปรึกษาส่งรายงานฯ ตามที่กาหนดในสัญญาจ้างฯ ให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับรายงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการ
จ่ายจะแบ่งเป็น 3 งวด ในแต่ละงวดจะจ่ายตามกาหนดเวลา ดังนี้
9.1 งวดเงินค่าจ้าง
ค่าจ้างจะแบ่งออกเป็น 3 งวด ในแต่ละงวดจะจ่ายตามกาหนดเวลา ดังนี้
งวดที่ 1 กาหนดจ่ายค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 30 ของวงเงินจัดจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานความก้าวหน้า
ผลการดาเนินงาน ครั้งที่ 1 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ทาการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 กาหนดจ่ายค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 50 ของวงเงินจัดจ้าง เมื่อผู้รั บจ้างส่งรายงานความก้าวหน้า
ผลการดาเนินงาน ครั้งที่ 2 ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ทาการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) กาหนดจ่ายค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 20 ของวงเงินจัดจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้
ทาการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
9.2 วิธีการจ่ายค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ที่ปรึกษา โดยจะสั่งจ่ายเช็คในนามของที่ปรึกษา

Page | 5

9.3 เงินประกันผลงานและหนังสือค้าประกัน
ในการจ่ายเงินค่าจ้าง ในแต่ละงวดตามข้อ 9.1 ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้ ร้อยละ 5 (ห้า) เพื่อมารวมไว้เป็น
เงินประกันผลงาน และจะจ่ายคืนให้ที่ปรึกษา ภายใน 15 วัน นับแต่การจ่ายเงินงวดสุดท้าย
10. เงื่อนไขการว่าจ้างที่ปรึกษา
10.1 ผู้เสนอราคาต้องจัดทาข้อเสนอ “แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์การบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการ
พัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery) ในอนาคตของประเทศไทย” โดยจัดทาข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอ
ด้านราคา ซึ่งข้อเสนออย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย
1) หลักการและเหตุผล
2) วัตถุประสงค์
3) เป้าหมาย
4) ขอบเขตการศึกษา
5) วิธีการศึกษา
6) กรอบแนวคิดการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
7) ระยะเวลาการดาเนินงานและแผนปฏิบัติงาน
8) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา โดยแสดงรายละเอียดจานวนคน-เดือน
9) รายละเอียดประวัติ คุณวุฒิและประสบการณ์การทางาน รวมทั้งผลงานทางวิชาการที่ผ่านมา
ของบุคลากรหลักที่ที่ปรึกษาได้เสนอมาทางานนี้
10) เอกสารประกอบ ได้แก่ เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล เอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนเป็น
ที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ หากข้อเสนอการศึกษาของผู้รับจ้างดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของ
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผู้รับจ้างศึกษาจะต้องปรับปรุ งแก้ไขข้อเสนอฯ จนเป็น
ที่ยอมรับของสานักงานฯ
10.2 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้ ว่าจ้างไม่อาจทาสัญญาจ้างตามที่ได้เจรจาตก
ลง หรือมีเหตุจาเป็นอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคซึ่งทาให้ไม่สามารถดาเนินการจ้างได้ ให้ถือว่าเป็นอันเลิกไป ที่ปรึกษาไม่มี
สิทธิโต้แย้งและเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
10.3 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาว่าจ้างได้ในกรณีทปี่ รึกษาไม่สามารถส่งรายงานตามที่กาหนดใน
ข้อ 8
10.4 หากที่ปรึกษาไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดตามข้อ 4 ที่ปรึกษาจะต้องชาระค่าปรับ
ให้แก่สานักงานฯ โดยกาหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินสัญญา นับถัดจากวันที่กาหนดแล้ว
เสร็จตามที่กาหนดหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทางาน แล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ที่ปรึกษายอมให้สานักงาน
เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ที่ปรึกษาทางานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายได้อีก
ด้วย
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10.5 ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักตามที่ระบุไว้ ในข้อเสนอ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของสานักงานฯ เป็นสาคัญ และที่ปรึกษาจะต้องดาเนินการโดยไม่มีเงื่อนไข ยกเว้นได้รับการยินยอมจากผู้ว่าจ้าง
10.6 เอกสาร รายงาน ข้อมูล ผลงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจ้าง ทั้ง ในรูปเอกสารและ CD-ROM เป็น
ลิขสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง และขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้รับจ้างนาไปใช้ในกิจกรรมอื่น โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ว่าจ้าง
11. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
11.1 ผู้เสนอราคาต้องจัดทาข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา เพื่อนาเสนอ “แนวทางการศึกษา
และวิเคราะห์การบ่งชี้แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ (Biorefinery) ในอนาคตของประเทศ
ไทย” ให้มีความชัดเจนในการดาเนินงานเพื่อบรรลุสู่วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
11.2 ผู้ว่าจ้างโดยคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เสนอแนวคิดและการดาเนินงานได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และคาดว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่าจ้าง ซึ่งอาจไม่ใช่ผู้เสนอราคาต่าสุด ทั้งนี้คณะกรรมการ
สามารถต่อรองราคาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ว่าจ้าง และขอสงวนสิทธ์ในการให้คาแนะนาเพิ่มเติม ปรับปรุง
รายละเอียดของงานบางประการเพื่ อให้ได้ผลงานที่สมบรูณ์ที่สุด ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถื อเป็น
ที่สิ้นสุด
11.3 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดาเนินการต่างๆ ตามกรอบที่ผุ้ว่าจ้างกาหนดไว้ทุกประการ
12. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน
ข้อมูล เอกสาร ผลการศึกษาวิเคราะห์ และรายงาน ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานให้กับ
สนช. ตามสั ญ ญาจะตกเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ แ ละลิ ข สิ ท ธิ์ ข อง สนช. โดยที่ ป รึ ก ษาจะต้ อ งไม่ ส่ ง มอบข้ อ มู ล เอกสาร
ผลการศึกษาวิเคราะห์ และรายงาน ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือนาไปใช้ประโยชน์
โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก สนช.
13. จรรยาบรรณของที่ปรึกษา
13.1 ห้ามเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคและการค้าของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปทาการสารวจข้อมูล (อาจ
มีการทาสัญญา Non-Disclosure Agreement) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ เข้าไปสารวจหรือทาสัญญา
เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล
13.2 กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็ นต่อสาธารณชน ผู้รับจ้างจาต้องให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห้ นหลั ก
วิชาการโดยไม่อ้างอิง หรือระบุถึงบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างเข้าไปทาการสารวจข้อมูล (เว้นแต่จะได้รับการ
ยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล) ตามที่ตนทราบอย่างถ่องแท้แก่สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง
14. ผู้ประสานงานฝ่าย สนช.
นางสาวมณฑา ไก่หิรัญ นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเกษตร
โทรศัพท์: 02-017-5555 ต่อ 543 โทรสาร: 02-017 5566
อีเมล์: montha@nia.or.th
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