
1 
 

เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) 
การจ้างเหมาด าเนินการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ สาธารณรัฐชิลี 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นของไทยสู่ระดับสากล เป็นยุทธศาสตร์สําหรับ

การเตรียมความพร้อมประเทศไทยให้ไปสู่การเป็น Startup Nation หรือเป็นศูนย์กลางด้านวิสาหกิจเริ่มต้นใน
ระดับสากล มุ่งหวังการเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับการเข้ามาของทรัพยากรจากต่างชาติ  ทั้งเรื่องการลงทุน การ
แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ การตั้งสาขาสํานักงานจากบริษัทใหญ่ การเป็นตลาดหรือประตูต้อนรับการไปสู่เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงการเป็นผู้เชื่อมต่อตลาดจากภายในประเทศไประดับสากล เพ่ือผลักดันวิสาหกิจ
เริ่มต้นไทยให้สามารถแข่งกับตลาดโลกได้ และตามท่ี สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงซันติเอโก ได้ส่งหนังสือ เลขที่ 
10001/444 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เรื่อง แนวทางความร่วมมือในการส่งเสริม Startup สถานเอกอัคราช
ฑูตไทย ณ กรุงซันติอาโก ได้เล็งเห็นศักยภาพในการทํางานร่วมกันระหว่างไทยและชิลี เพ่ือผลลัพธ์อันเป็น
รูปธรรม สถานเอกอัคราชฑูตไทย ณ กรุงซันติอาโก จึงประสงค์ให้ทาง สนช. และผู้แทนจากประเทศไทย 
เดินทางไปเยือนชิลีภายในช่วงเดือนมกราคม 2562 นั้น 
 ในการนี้ สนช. ได้เล็งเห็นความสําคัญในการเยือนสาธารณรัฐชิลี และเพ่ือรักษาความร่วมมืออันดี  
จึงกําหนดจัดการเดินทางเพ่ือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สนช. สอว. มหาวิทยาลัย CROFO 
และ IncubaUC ร่วมทั้งประชุมความร่วมมือการพัฒนาระบบนิเวศ Startup ระหว่างประเทศไทยและ
สาธารณรัฐชิลี ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2562 – 13 มกราคม 2562 ณ สาธารณรัฐชิลี 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือลงนามความร่วมมือด้านระบบนวัตกรรม และวิสาหกิจเริ่มต้นกับ CORFO และ IncubaUC 
2.2 เพ่ือประชุมร่วมกับวิสาหกิจเริ่มต้น และกลุ่มร่วมทุนขนาดใหญ่ (Venture Capital) ของ

สาธารณรัฐชิลีเพ่ือประโยชน์การแลกเปลี่ยนแนวคิด พัฒนาศักยภาพ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และโอกาสทางธุรกิจโดยตรงระหว่างกัน 

2.3 เพ่ือประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการสนับสนุน การส่งเสริมการขยายตลาด และความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาระบบนวัตกรรม และวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทยและสาธารณรัฐชิลี 

 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
3.1 ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหาที่พัก ณ สาธารณรัฐชิลี ตามกําหนดการที่ สนช. กําหนด 
3.2 ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหารถตู้ไปกลับระหว่างสนามบิน ที่พัก สถานที่จัดงาน และสถานที่ อ่ืนๆ  

ณ สาธารณรัฐชิลี ตามกําหนดการที่ สนช. กําหนด 
3.3 ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดทําประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะสําหรับการเดินทางให้แก่ผู้ร่วมเดินทาง  

รวมค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ โดยมีวงเงินประกันอย่างน้อยท่านละ 2,000,000 บาท 
3.4 ผู้รับจ้างต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลคณะฯ ที่เดินทางไปศึกษาดูงานในสาธารณรัฐชิลี โดยทําหน้าที่ติดต่อ

ประสานงาน รวบรวมเอกสารต่างๆ และจัดทําวีซ่าและพาสปอร์ตให้กับผู้เดินทาง ตามจํานวนที่สนช. กําหนด 
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3.5 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าอาหาร ค่าดําเนินการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในต่างประเทศ เช่น ค่า
เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลคณะฯ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น 

 

4. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

4.5 เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานจ้างดังกล่าว 
4.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น

ข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 

4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

4.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 

 

5. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
 

6. วงเงินค่าจ้าง 
2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
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7. ราคากลางและแหล่งท่ีมา  
 7.1 ราคากลาง 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
 7.2 แหล่งที่มาของราคากลาง  

- บริษัท ทราเวล แอนด์ มอร์ จํากัด. 

- บริษัท ดรีม ฮอลิเดย์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด 

- บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

8. การจ่ายเงิน 
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้าง แบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 กําหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 70 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างนําส่งเอกสารการจองที่พัก 

รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวกับการเดินทาง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความเห็นชอบแล้ว 

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) กําหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 30 ของเงินค่าจ้างท้ังหมด หลังกลับจากการเดินทาง 
และหลังจากได้รับเอกสารวางบิลเรียกเก็บเงินจากผู้รับจ้างแล้ว ภายใน 45 วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความเห็นชอบแล้ว 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้ร้อยละ 5 เพ่ือเป็นเงินประกันผลงาน และจ่ายคืน
โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ่ายเงินงวดสุดท้าย 
 

9. อัตราค่าปรับ 
กรณีท่ีผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างในอัตราวันละร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุด

หนึ่งศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างตลอดอายุสัญญา เริ่มในวันที่ผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ปฎิบัติให้ถูกต้องตาม
สัญญา 
 

10. การโอนสิทธิ 
ผู้รับจ้างต้องไม่โอนสิทธิในการให้บริการจ้างเหมาแก่บุคคลอ่ืน หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนผู้ว่าจ้างจะดําเนินการ

ริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารที่ออกหนังสือค้ําประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน  
ก็ได้และผู้รับจ้างจะต้องยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
 

11. ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ 
 ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย 
 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 โทรศัพท์ 02 017 5555 ต่อ 564 (ธัญกรณ์) 
 โทรสาร  02 017 5566  อีเมล์ startup@nia.or.th 
 


