ประกาศสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017
ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) มีควำมประสงค์
จะสอบรำคำจ้ำงจัดงำน Talent Mobility for Food Innovation 2017 ระหว่ำงวันที่ 24 – 25 มีนำคม 2560
ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้เสนอรำคำต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีกำรสอบรำคำจ้ำงดังกล่ำว
2. ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของรำชกำรและได้แจ้งเวียนรำยชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
3. ผู้ เ สนอรำคำต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอรำคำรำยอื่ น และหรื อ ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้เสนอรำคำกับผู้ทำหน้ำที่จัดซื้อ จัดจ้ำงทำงวิธีพัสดุ ณ วันที่ได้ ดำเนินกำรสอบรำคำ
หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมในกำรสอบรำคำจ้ำงครั้งนี้
4. ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำล
ของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
5. ผู้เสนอรำคำต้องมีรำยชื่อเป็นผู้ซื้อเอกสำรสอบรำคำงำนดังกล่ำวของสำนักงำน
6. ผู้เสนอรำคำ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่ำเป็นคู่สัญญำที่ไม่ได้แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำและแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของโครงกำรที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญำกับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. ผู้เสนอรำคำต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำงที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐwww.gprocurement.go.th
8. ผู้เสนอรำคำเป็น บุคคล หรือนิติบุคคล ผู้มีผลงำนด้ำนกำรจัดนิทรรศกำร หรือกำรประชุม หรือกำรจัด
งำนแสดงสินค้ำหรือบริกำร หรือกำรประชำสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกัน พร้อมยื่นหลักฐำนเป็นหนังสือรับรองผลงำน
หรือสำเนำสัญญำจ้ำงพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง ไม่น้อยกว่ำ 1 ผลงำน
9. ผู้เสนอรำคำต้องผ่ำนกำรพิจำรณำทำงเทคนิคไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 ตำมข้อกำหนดในเอกสำรสอบรำคำ

-2กำหนดยื่นซองสอบรำคำ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลำ 8.30 - 16.30 น.
ณ
งำนพัสดุ ฝ่ำยบริหำรและพัฒนำองค์กร สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่ ง ชำติ เลขที่ 319 อำคำรจั ตุ รั ส จำมจุ รี ชั้ น 14 ถนนพญำไท แขวงปทุ ม วั น เขตปทุ ม วั น กรุ ง เทพฯ 10330
(เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นซองสอบรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรดังกล่ำวโดยเด็ดขำด)
กำหนดกำรรับฟังชี้แจงแบบ ในวันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 ระหว่ำงเวลำ 10.00 – 11.00 น. ณ ห้อง
ประชุมหว้ำกอ 2 สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ เลขที่ 319 อำคำร
จัตุรัสจำมจุรี ชั้น 14 ถนนพญำไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
กำหนดกำรเปิดซองพิจำรณำผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้น ในวันที่ 22 กุมภำพันธ์
พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. ณ ห้องหว้ำกอ 2 สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชำติ เลขที่ 319 อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ชั้น 14 ถนนพญำไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
กำหนดกำรนำเสนอผลงำนและข้อเสนอด้ำนเทคนิค (เฉพำะผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำเบื้องต้น) ในวันที่
22 -23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องหว้ำกอ 2 สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ เลขที่ 319 อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ชั้น 14 ถนนพญำไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ผู้ ส นใจติ ด ต่ อ ขอรั บ เอกสำรสอบได้โ ดยไม่ เ สี ย ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย ได้ ที่ ง ำนพัส ดุ ด้ ำ นบริ ห ำรและพั ฒ นำองค์ ก ร
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ เลขที่ 319 อำคำรจัตุรัสจำมจุรี
ชั้น 14 ถนนพญำไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560
เวลำ 8.30 - 16.30 น. ดูร ำยละเอีย ดได้ที่ www.sti.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถำม
รำยละเอียดทำงโทรศัพท์ หมำยเลข02-160 5432 -6 ต่อ 710 (นำยธนกฤต อุดมพรสุขสันต์) และ 509
(นำงสำว
อัชฌำ ป่ำนแก้ว) โทรสำรหมำยเลข 02-160-5438 ในเวลำ 8.30-16.30 น.
ในวันมำขอรับเอกสำรสอบรำคำจะต้องนำสำเนำรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุค คล หนังสือมอบอำนำจและ
เอกสำรอื่น ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรั บรองควำมถูกต้องโดยผู้ มีอำนำจลงนำมผู กพันนิติบุคคล พร้อมประทับตรำนิติบุคคล
และติดอำกรแสตมป์ให้เรียบร้อย โดยยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่พัสดุ จำนวน 1 ชุด
ประกำศ ณ วันที่ 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560

(นำยกิติพงค์ พร้อมวงค์)
เลขำธิกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ

-1เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 001/2560
สอบราคาจ้างจัดงานจัดงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017
ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
___________________________
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) มีควำม
ประสงค์จะสอบรำคำจ้ำงจัดงำน Talent Mobility for Food Innovation 2017 ระหว่ำงวันที่ 24 – 25 มีนำคม
2560 ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้:
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 ขอบเขตงำน (Terms of Reference: TOR)
1.2 แบบใบเสนอรำคำ
1.3 แบบสัญญำจ้ำง
1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
(1) หลักประกันสัญญำ
1.5 บทนิยำม
(1) ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสำร
(1) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีกำรสอบรำคำจ้ำงดังกล่ำว
2.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของรำชกำรและได้แจ้งเวียนรำยชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
2.3 ผู้ เสนอรำคำต้องไม่ เป็ น ผู้ มีผ ลประโยชน์ร่ว มกั นกั บผู้ เสนอรำคำรำยอื่ น และหรือต้ องไม่ เป็ นผู้ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้เสนอรำคำกับผู้ทำหน้ำที่จัดซื้อ จัดจ้ำงทำงวิธีพัสดุ ณ วันที่ได้ดำเนินกำรสอบรำคำ
หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมในกำรสอบรำคำจ้ำงครั้งนี้
2.4 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิ ทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่
รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น

-22.5 ผู้เสนอรำคำต้องมีรำยชื่อเป็นผู้ซื้อเอกสำรสอบรำคำงำนดังกล่ำวของสำนักงำน
2.6 ผู้เสนอรำคำ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่ำเป็นคู่ สัญญำที่ไม่ได้แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดง
บัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำและแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของโครงกำรที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.7 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำงที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐwww.gprocurement.go.th
2.8 ผู้เสนอรำคำเป็น บุคคล หรือนิติบุคคล ผู้มีผลงำนด้ำนกำรจัดนิทรรศกำร หรือกำรประชุม หรือกำร
จัดงำนแสดงสินค้ำหรือบริกำร หรือกำรประชำสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกัน พร้อมยื่นหลักฐำนเป็นหนังสือรับรองผลงำน
หรือสำเนำสัญญำจ้ำงพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง ไม่น้อยกว่ำ 1 ผลงำน
2.9 ผู้เสนอรำคำต้องผ่ำนกำรพิจำรณำทำงเทคนิคไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 ตำมข้อกำหนดในเอกสำรสอบ
รำคำ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ โดยแยกไว้นอกซอง
ใบ
เสนอรำคำเป็น 2 ส่วน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องคือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ :
(1) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นซองสอบรำคำ บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำรผู้มีอำนำจควบคุม
(ข) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่
ออกโดยสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นซองสอบรำคำ หนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
(2) ในกรณีผู้ เสนอรำคำเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนำบัตรประจำตัว ประชำชนของผู้นั้น
สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน(ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
(3) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นบุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้
ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ และสำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ ตำมแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ :
(1) หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบอำนำจ
ให้บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน(ในกรณีผู้มีรำยชื่อในหนังสือรับรองหรือหนังสือหลักฐำนกำรจด
ทะเบียนพำณิชย์มอบอำนำจให้ผู้ใดกระทำกำรแล้ว ผู้รับมอบอำนำจจะมอบอำนำจช่วงมิได้ )
(2) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ ตำมแบบในข้อ 1.6 (2)

-3(3) คุณลักษณะเฉพำะ หรือรำยละเอียดของพัสดุที่จะให้บริกำร หรือ ข้อเสนอด้ำนเทคนิค ผู้เสนอรำคำ
ต้องพิจำรณำตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏอยู่ในขอบเขตงำน (Terms of Reference: TOR) ฉบับนี้ โดยผู้เสนอรำคำต้อง
ทำตารางรายการงาน แนบท้ายแบบใบเสนอราคาที่เสนอด้วย โดยใส่ซองปิดผนึก
(4) หนังสือรับรองผลงำน หรือสำเนำสัญญำ หรือสำเนำใบสั่งซื้อ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
4. การเสนอราคา
4.1ผู้เสนอรำคำต้องยื่นเสนอรำคำตำมแบบที่กำหนดไว้ในเอกสำรสอบรำคำนี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่อของผู้เสนอรำคำให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีกำรขูดลบหรือแก้ไข หำกมีกำรขูด ลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลง
ลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำพร้อมประทับตรำกำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอเพียงรำคำเดียว โดยเสนอรำคำต่อหน่วยและ
รำคำรวม ตำมเงื่อ นไขที่ร ะบุ ไ ว้ท้ ำ ยใบเสนอรำคำให้ ถู ก ต้อ ง ทั้ งนี้ รำคำรวมที่ เสนอจะต้ องตรงกัน ทั้ งตั ว เลขและ
ตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น สำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
และภำษี อ ำกรอื่ น ค่ ำขนส่ ง ค่ ำจดทะเบี ย น และค่ ำใช้ จ่ำ ยอื่ น ๆ ทั้ง ปวง จนกระทั่ งส่ งมอบพั ส ดุ ให้ ณ ส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ รำคำที่เสนอจะต้องกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ
30 วันนับแต่วันเปิดซองสอบรำคำ โดยภำยในกำหนดยืนรำคำผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะ
ถอนกำรเสนอรำคำมิได้
4.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดส่งมอบงานได้ ภายใน 30 วัน
4.4 ก่อนยื่นซองสอบรำคำ ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูปและรำยละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรสอบรำคำทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบรำคำตำมเงื่อนไขในเอกสำรสอบรำคำ
4.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นซองสอบรำคำที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่ำหน้ำซองถึง “ประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา” โดยระบุที่หน้ำซองว่ำสอบราคาจ้างจัดงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017
ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 001/2560 แล้วยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่
พัสดุ ฝ่ำยบริหำรและพัฒนำองค์กรสำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ
เลขที่ 319 อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ชั้น 14 ถนนพญำไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 ในวันและเวลำทำกำรของสำนักงำนฯ ตั้งแต่เวลำ 8.30-16.30 น.ให้ผู้เสนอรำคำ
มำยื่นซองสอบรำคำโดยตรงต่อสำนักงำนเท่ำนั้น เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคา
โดยเด็ดขาด
คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ จะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำเป็นผู้เสนอ
รำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นตำมข้อ 1.5 (1) ณ วันประกำศสอบรำคำหรือไม่และประกำศ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกก่อนกำรเปิดซองใบเสนอรำคำหำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรเปิดซองสอบ
รำคำก่อนหรือไม่ในขณะที่มีกำรเปิดซองใบเสนอรำคำว่ำมีผู้เสนอรำคำกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำ
อย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็น
ธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำและประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกและสำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่คณะกรรมกำรฯ
จะวินิจฉัยได้ว่ำผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของสำนักงำนและมิได้เป็น
ผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำว

-4ผู้เสนอรำคำที่ถูกตัดรำยชื่อออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำเพรำะเหตุเป็นผู้ เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำร
แข่ ง ขั น รำคำอย่ ำ งเป็ น ธรรม อำจอุ ท ธรณ์ ค ำสั่ ง ดั ง กล่ ำ วต่ อ คณะกรรมกำรบริ ห ำรส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ งชำติ ภำยใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำก
คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ที่เสร็จสิ้นแล้ว ให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ จะเปิดซองใบเสนอรำคำผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคั ดเลือกดังกล่ำว
ข้ำงต้น ณ ห้องประชุม หว้ำกอ 2 สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ
เลขที่ 319 อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ชั้น 14 ถนนพญำไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 ในวันที่ 22
กุมภำพันธ์ 2560 เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป
กำรยื่นอุทธรณ์ตำมวรรค 3 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีกำรขยำยระยะเวลำกำรเปิดซองสอบรำคำ เว้นแต่คณะ
กรรมกำรบริหำรฯ เห็นว่ำกำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์แก่ทำงสำนักงำนอย่ำงยิ่ง และในกรณีที่ คณะ
กรรมกำรบริหำรฯพิจำรณำเห็นด้วยกับคำคัดค้ำนของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรเปิดซองสอบรำคำที่ได้
ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่สำนักงำนอย่ำงยิ่ง ให้ คณะกรรมกำรบริหำรฯ มีอำนำจยกเลิกกำรเปิดซองสอบ
รำคำดังกล่ำวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในกำรสอบรำคำครั้งนี้สำนักงำนจะตัดสินด้วยรำคำรวม
5.2 หำกผู้ เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2 หรือยื่นหลั กฐำนกำรเสนอรำคำไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ 3 หรือยื่นซองสอบรำคำไม่ถูกต้องตำมข้อ 4 คณะกรรมกำรฯ จะไม่รับพิจำรณำรำคำของ
ผู้เสนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรื อผิดพลำดไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรสอบ
รำคำในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ ทั้งนี้เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงำนเท่ำนั้น
5.3 สำนักงำนสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำ โดยไม่มีกำรผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรสอบรำคำหรือในหลักฐำนกำรรับเอกสำรสอบ
รำคำของสำนักงำน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดำ หรือลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือทั้งหมด
ในใบเสนอรำคำ
(3) เสนอรำคำรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขเดิมที่กำหนดในเอกสำรสอบรำคำที่เป็นสำระสำคัญ
หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น
(4) รำคำที่เสนอมีกำรขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอรำคำมิได้ลงลำยมือชื่อพร้อม
ประทับตรำ กำกับไว้
5.4 ในกำรตัดสินกำรสอบรำคำ หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำหรือสำนักงำนมี
สิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำได้ สำนักงำนมีสิทธิที่
จะไม่รับรำคำหรือไม่ทำสัญญำหำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 สำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใดหรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และ
อำจพิจำรณำเลือกซื้อในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิกกำรสอบรำคำโดยไม่
พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสำนักงำนเป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของ
สำนักงำนเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงำนจะพิจำรณำ

-5ยกเลิกกำรสอบรำคำและเสนอคณะกรรมกำรบริหำรฯ พิจำรณำผู้เสนอรำคำเป็นผู้ ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็น
ผู้ เ สนอรำคำที่ไ ด้รั บ กำรคั ดเลื อกหรื อ ไม่ ก็ต ำมหำกมีเ หตุ ที่ เชื่ อได้ว่ ำ กำรเสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุ จ ริต เช่ น
กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น
5.6 ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรเปิดซองสอบรำคำว่ำผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก
ตำมที่ได้ประกำศรำยชื่อไว้ ตำมข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นณ วันประกำศ
สอบรำคำ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ 1.5 สำนักงำน
มีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้ เสนอรำคำที่มีสิ ทธิได้รับกำรคัดเลื อกดังกล่ ำวออกจำกประกำศรำยชื่อตำมข้อ 4.5 และ
สำนักงำนจะเสนอคณะกรรมกำรบริหำรฯ ให้พิจำรณำผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน
ในกรณีนี้หำกสำนักงำนพิจำรณำเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรเปิดซองสอบรำคำที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็น
ประโยชน์แก่ทำงสำนักงำนอย่ำงยิ่ง สำนักงำนมีอำนำจยกเลิกกำรเปิดซองสอบรำคำดังกล่ำวได้
6. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
เมื่อสำนักงำน ได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำงพัสดุตำมที่สอบรำคำแล้ว ถ้ำ
ผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มี
เรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รั ฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้เสนอรำคำ
ซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้
(1) แจ้งกำรสั่งหรือนำส่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำวีภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดกำรให้สิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจำก
ต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำร
พำณิชยนำวี
7. การทาสัญญาจ้าง
สำนักงำนฯ จะพิจำรณำจัดทำข้อตกลงเป็นสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ 1.3 โดยผู้ชนะกำร
สอบรำคำจะต้องทำข้อตกลงเป็นสัญญำจ้ำงกับสำนักงำน ภำยใน 7 วันนับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำง
หลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำงทั้งหมด ให้สำนักงำนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำโดยใช้
หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำย ให้แก่สำนักงำนฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำหรือ ก่อนหน้ำนั้น
ไม่เกิน 3 วันทำกำรของทำงรำชกำร
7.3 หนังสือค้ำประกันของธนำคำรในประเทศตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4(1)
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อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงให้คิดในอัตรำวันละร้อยละ 0.10 (0.10%) ของค่ำจ้ำงทั้งหมดเริ่มในวันที่ผิด
สัญญำจนถึงวันที่ผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมสัญญำ
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรสอบรำคำซึ่งได้ทำสัญญำจ้ำงตำมแบบ ดังระบุในข้อ 1.3 จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่อง
ของพัสดุที่เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลำกำรจ้ำงตำมสัญญำ
10. สานักงานฯสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (ถ้ามี)
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ
วันที่ 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560

เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรสอบรำคำ ข้อ 1.2
แบบใบเสนอราคา
เรียน เลขำธิกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ
1. ข้ำพเจ้ำ…………………………………………………………………….............…................................................
อยู่เลขที่…………..............……………ถนน…………..............……………….....ตำบล/แขวง……………......………....….……
อำเภอ/เขต………………...……………..จังหวัด………….…..................……โทรศัพท์…………….............................…………………
โดย…………………………………………………………..........................……….ผูล้ งนำมข้ำงท้ำยนี้ ได้พิจำรณำเงื่อนไขต่ำง ๆ ใน
เอกสำร “สอบราคาจ้างจัดงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม
2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 001/2560”โดยตลอด และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว
รวมทั้งรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร
2. ข้ำพเจ้ำขอเสนอรำคำ“สอบราคาจ้างจัดงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017
ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสำรสอบรำคำและ
เวลำส่งมอบ ดังต่อไปนี้ :
ด
ลำดับ

รำคำงำน
รำยกำร

ภำษี
มูลค่ำเพิ่ม

รวมเป็นเงิน
(บำท)

กำหนด
ส่งมอบ(วัน)

ท
1

ค่1ำจ้ำงจัดงำน Talent Mobility
for Food Innovation 2017
ระหว่ำงวันที่ 24 – 25 มีนำคม
2560 ณ ศูนย์กำรประชุม
แห่งชำติสิริกิติ์
รวมเป็นตัวเลข

ภำยใน......... วัน

รวมเป็นตัวอักษร(………………………………………………...................….......………….…………………………………..)ซึง่
เป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มรวมทั้งภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลำ 30 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบรำคำ และสำนักงำนอำจรับคำเสนอนี้
ณ เวลำใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว หรือระยะเวลำที่ได้ยืดออกไปตำมเหตุผลอันสมควรที่
สำนักงำนร้องขอ
4. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำได้รับกำรพิจำรณำให้เป็นผู้ชนะกำรประกวดรำคำ หรือกำรสอบรำคำ ข้ำพเจ้ำรับรอง
ที่จะ

-24.1 ทำสัญญำตำมแบบสัญญำจ้ำงแนบท้ำยกำรเสนอรำคำกับสำนักงำนภำยใน 7 วันนับถัดจำกวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญำ
4.2 มอบหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำตำมที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสำรสอบรำคำให้แก่
สำนักงำนก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนำมในสัญญำ เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของรำคำตำมสัญญำที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอรำคำ
นี้ เพื่อเป็นหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำโดยถูกต้องและครบถ้วน หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้
ข้ำงต้นนี้ ข้ำพเจ้ำยอมให้สำนักงำนริบหลักประกันสัญญำหรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้
ค่ำเสียหำยใดที่อำจมีแก่สำนักงำน และสำนักงำนมีสิทธิจะให้ผู้เสนอรำคำรำยอื่นเป็นผู้สอบรำคำได้ หรือสำนักงำนอำจ
เรียกสอบรำคำใหม่ก็ได้
5. ข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำสำนักงำนไม่มีควำมผูกพันที่รับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอรำคำใดๆ รวมทั้งไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยใด ๆ อันอำจเกิดขึ้นในกำรที่ข้ำพเจ้ำได้เข้ำเสนอรำคำ
6. บรรดำหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำเช่น ตัวอย่ำง (Sample) แคตตำล็อก แบบรูปรำยกำร
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ (Specifications) ซึ่งข้ำพเจ้ำได้ส่งให้แก่สำนักงำนพร้อมใบเสนอรำคำ ข้ำพเจ้ำยินยอม
มอบให้สำนักงำนไว้เป็นเอกสำรและทรัพย์สินของทำงสำนักงำน สำหรับตัวอย่ำงที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งสำนักงำนคืน
ให้ ข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่ำงนั้น
7. ข้ำพเจ้ำได้ตรวจทำนตัวเลขและตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอรำคำนี้โดยละเอียดแล้ว
และเข้ำใจดีว่ำสำนักงำนไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในควำมผิดพลำดหรือตกหล่น
8. ใบเสนอรำคำนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปรำศจำกฉ้อฉล หรือ กำรสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมำยกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกับห้ำงหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอรำคำในครำวเดียวกัน
เสนอมำ ณ วันที่ …...….....…เดือน ……....…..……………….พ.ศ. …...……….....
(ลงชื่อ) ………………............................……………………..
(……..………...............................…………………….)
ตำแหน่ง ……………………..........................................……………….
ประทับตรำ (ถ้ำมี)

เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรสอบรำคำ ข้อ 1.4(1)
แบบหนังสือค้าประกัน
(หลักประกันสัญญำ)
วันที่…….…………………………
เลขที่…………………..
ข้ำพเจ้ำ..……………………………..(ชื่อธนำคำร)……....………..............................…................…..……...............
สำนักงำนตั้งอยู่เลขที่…….............…….........….ถนน…………….…....….......….ตำบล/แขวง…...................……...………….
อำเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………...………….........โดย……………...……………ผู้มีอำนำจลงนำมผูกพัน
ธนำคำรขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ………..(ชื่อหน่วยงำนผู้ว่ำจ้ำง)............………...........……..…...........…..ซึง่
ต่อไปนี้เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ดังมีข้อควำมต่อไปนี้ :
1.ตำมที…่ …………….……..………(ชื่อผู้รับจ้ำง)………….....….........……...…..ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” ได้ทำ
สัญญำจ้ำง ………………..................................……..........………….กับผู้ว่ำจ้ำง ตำมสัญญำเลขที่………………..……… ลง
วันที่…………………………......……ซึ่งผู้รับจ้ำงต้องวำงหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำต่อผู้ว่ำจ้ำงเป็นจำนวนเงิน
.............................บำท(….....…………………......…….) ซึ่งเท่ำกับร้อยละ………... ..(…….............…. %) ของรำคำทั้งหมด
ตำมสัญญำ
ข้ำพเจ้ำยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้นใน
กำรชำระเงินให้ตำมสิทธิเรียกร้องของผู้ว่ำจ้ำงจำนวนไม่เกิน……................บำท(…………....................…) ในกรณีผู้รับจ้ำง
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยใดๆ หรือต้องชำระค่ำปรับหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ หรือผู้รับจ้ำงมิได้ปฏิบัติตำมภำระหน้ำที่ใด ๆ ที่
กำหนดในสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้น ทั้งนี้โดยข้ำพเจ้ำจะไม่อ้ำงสิทธิใดๆ เพื่อโต้แย้งและผู้ว่ำจ้ำงไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้
ผู้รับจ้ำงชำระหนี้นั้นก่อน
2. หำกผู้ว่ำจ้ำงได้ขยำยระยะเวลำให้แก่ผู้รับจ้ ำงหรือยินยอมให้ผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดแผกไปจำกเงื่อนไข
ใดๆ ในสัญญำ ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำได้ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย
3. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญำจ้ำงดังกล่ำวข้ำงต้นจนถึงวันที่ภำระหน้ำที่ทั้งหลำย
ของผู้รับจ้ำงจะได้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไป และข้ำ พเจ้ำจะไม่เพิกถอนกำรค้ำประกันไม่ว่ำกรณีใดๆ ตรำบเท่ำที่ผู้รับจ้ำง
ยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่ำจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงอยู่
ข้ำพเจ้ำได้ลงนำมและประทับตรำไว้ต่อหน้ำพยำนเป็นสำคัญ
ลงชื่อ……………..............………………………..ผู้ค้ำประกัน
(.…………………..................………………..)
ตำแหน่ง………………..................………………….
ลงชื่อ……….............……………….……………..พยำน
(.…………………..................………………..)
ลงชื่อ…………………….......………………..พยำน
(.………………....................…………………..)

เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรสอบรำคำ ข้อ 1.5 (1)
บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่เข้ำเสนอรำคำเพื่อ
เสนอรำคำจ้ำงจัดงำนประชุมฯของสำนักงำน เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในกิจกำรของบุคคล
ธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นที่เข้ำเสนอรำคำเพื่อเสนอรำคำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำรฯในกำรสอบรำคำของสำนักงำน ใน
ครำวเดียวกัน
กำรมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมของบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น ได้แก่กำร
ที่บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลดังกล่ำวมีควำมสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีควำมสัมพันธ์กัน ในเชิงบริห ำร โดยผู้จัดกำร หุ้ นส่ วนผู้ จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้ บริหำร หรือ
ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของบุคคลธรรมดำ หรือของนิติบุคคลรำยหนึ่งมีอำนำจ หรือสำมำรถใช้อำนำจใน
กำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบุคคลธรรมดำ หรือของนิติบุคคลอีกรำยหนึ่ง หรือหลำยรำยที่เสนอรำคำให้แก่สำนักงำน
ในกำรสอบรำคำครั้งนี้
(2) มีควำมสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือผู้เป็นหุ้ นส่วนไม่จำกัด ควำม
รับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วน
สำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด อีกรำยหนึ่งหรือหลำย
รำยที่เสนอรำคำให้แก่สำนักงำนในกำรสอบรำคำครั้งนี้
คำว่ำ “ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่” ให้หมำยควำมว่ำ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละยี่สิบห้ำในกิจกำรนั้นหรือใน
อัตรำอื่นตำมที่คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุเห็นสมควรประกำศกำหนดสำหรับกิจกำรบำงประเภทหรือบำงขนำด
(3) มีควำมสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่ำง (1) และ (2) โดยผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำร
ผู้จัดกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของบุคคลธรรมดำหรือของนิติบุคคลรำยหนึ่งเป็นหุ้นส่วน
ในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษั ทมหำชนจำกัดอีกรำย
หนึ่งหรือหลำยรำยที่เข้ำเสนอรำคำให้แก่สำนักงำนในกำรสอบรำคำครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
กำรดำรงตำแหน่งกำรเป็นหุ้นส่วนหรือเข้ำถือหุ้นดังกล่ำวข้ำงต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
ของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่ำเป็นกำรดำรงตำแหน่งกำรเป็นหุ้นส่วน หรือกำรถือหุ้นของบุคคลดังกล่ำว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้เป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนำจในกำรบริหำรที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่ วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้ำงหุ้นส่วน
หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนจำกัด แล้วแต่กรณีและห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนจำกัดที่
เกี่ยวข้อง ได้เสนอรำคำให้ แก่สำนักงำนในกำรสอบรำคำครำวเดียวกัน ให้ ถือว่ำผู้เสนอรำคำหรือผู้เสนองำนนั้นมี
ควำมสัมพันธ์กันตำม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรสอบรำคำ ข้อ 1.5 (2)
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”หมำยควำมว่ำ กำรที่ผู้เสนอรำคำรำยหนึ่งหรือหลำยรำย
กระทำกำรอย่ำงใดๆ อันเป็นกำรขัดขวำง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรเสนอรำคำต่อสำนักงำน ไม่ว่ำจะกระทำโดยกำรสมยอมกัน หรือโดยกำรให้ ขอให้หรือรับว่ำจะให้ เรียกรับ หรือ
ยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้ำย หรือข่มขู่ว่ำจะใช้กำลังประทุษร้ำย หรือ
แสดงเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือกระทำกำรใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหำประโยชน์ในระหว่ำง
ผู้เสนอรำคำด้วยกันหรือเพื่อหลีกเลี่ยงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดควำมได้เปรียบสำนักงำนโดยมิใช่
เป็นไปในทำงประกอบธุรกิจปกติ
--------------------------------------------------

เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรสอบรำคำ ข้อ 1.6 (1)
บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(1)

ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จดั กำร และผู้มีอำนำจควบคุม
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด
สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร และผู้มีอำนำจควบคุม
บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
(2) ในกรณีผู้เสนอรำคำไม่เป็นนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดำ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น
(ข) คณะบุคคล
สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
(3) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ
สำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ
(ก) ในกรณีผู้ร่วมค้ำเป็นบุคคลธรรมดำ
- บุคคลสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
- บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย
สำเนำหนังสือเดินทำง
(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้ำเป็นนิติบุคคล
- ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร และผู้มีอำนำจควบคุม
- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด
สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม
บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

จำนวน……...……...แผ่น
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จำนวน…........…….แผ่น
จำนวน…………….แผ่น
จำนวน…………….แผ่น
จำนวน………….....แผ่น
จำนวน…………….แผ่น
จำนวน……………แผ่น
จำนวน……………แผ่น
จำนวน…………….แผ่น
จำนวน…………..แผ่น
จำนวน………..…แผ่น
จำนวน…………...แผ่น
จำนวน…………...แผ่น
จำนวน………...…แผ่น
จำนวน…………...แผ่น

-24. อื่น ๆ (ถ้ำมี)
สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์
จำนวน…………...แผ่น
. สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
จำนวน…………...แผ่น
………………………………………………………………………………………................
. ...............……………………………………………………………………………….............
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ เอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำยื่นพร้อมซองใบเสนอรำคำในกำรสอบรำคำจ้ำง ถูกต้อง
และเป็นควำมจริงทุกประกำร

ลงชื่อ………………..............………………….ผู้เสนอรำคำ
(…….............................…………………………)
ตำแหน่ง……………................................………..
ประทับตรำ (ถ้ำมี)

เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรสอบรำคำ ข้อ 1.6 (2)
บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
5 1. แคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
จำนวน……………แผ่น
6 2. หนังสือรับรองผลงำน หรือสำเนำสัญญำ หรือสำเนำใบสั่งจ้ำง
จำนวน……………แผ่น
3. หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบอำนำจ
ให้บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน
จำนวน……………แผ่น
4. หนังสือมอบอำนำจให้บุคคลอื่นกระทำกำรแทนในกำรเจรจำ ต่อรองรำคำ หรืออื่น ๆ
ปิดอำกรแสตมป์............ บำท
จำนวน.………..….แผ่น
5. ตำรำงรำคำงำน
จำนวน.................แผ่น
6. อื่น ๆ (ถ้ำมี)
……………………………………………………………………………………………...............................................
……………………………………………………………………………………………...............................................
……………………………………………………………………………………………..............................................
……………………………………………………………………………………………..............................................
……………………………………………………………………………………………............................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ เอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำยื่นพร้อมซองใบเสนอรำคำในกำรสอบรำคำจ้ำง
ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร

ลงชื่อ………....................……………………….ผู้เสนอรำคำ
(………………......................……………..)
ตำแหน่ง…………….................................………………...
ประทับตรำ (ถ้ำมี)
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เกณฑ์อ้างอิงละเอียด (Term of References)
จ้างจัดงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017
ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งด้ ว ยรั ฐ บาลมี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ของประเทศไปสู่ เ ศรษฐกิ จ
ที่ขับ เคลื่ อนด้ว ยนวัตกรรม (Value-Based Economy) เพื่อ นาพาประเทศออกจาก “กับดักกลุ่ มประเทศ
รายได้ปานกลาง” (Middle Income Trap) ดังนั้น การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมจึงจัดว่าเป็น กุญแจสาคัญ
ในการขับ เคลื่ อนไปสู่ เ ป้ าหมายดังกล่ าว ทาให้ มีค วามต้องการบุคลากรที่ มีองค์ความรู้ ทัก ษะ และความ
เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของภาครัฐ สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สวทน.) จึ งได้จัดให้มีโ ครงการส่งเสริ มบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน
(Talent Mobility) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดังกล่าวในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกาลังสาคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้ง เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์
ในการผลิตเชิงพาณิชย์ระหว่างนักวิจัยและภาคอุตสาหกรรม
สวทน. ได้จั ดให้มีงาน Talent Mobility Fair ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ภ าคส่ว นที่เกี่ยวข้อง
เห็นความสาคัญของการส่งเสริมให้มีบุคลากร วทน. ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ซึ่งได้จัดมาแล้วตั้งแต่ปี 2557
โดยในปี 2560 งาน Talent Mobility Fair จะจัด โดยมุ่งเน้นในอุต สาหกรรมอาหาร ซึ่ง เป็น อุตสาหกรรม
เป้ า หมายของประเทศ ผนวกกั บ สวทน. อยู่ ร ะหว่ า งการขั บ เคลื่ อ นโครงการเมื อ งนวั ต กรรมอาหาร
(Food Innopolis) ซึ่งมีเป้าประสงค์หลัก “เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
สาหรับอุตสาหกรรมอาหาร” ซึ่งบุคลากร วทน. มีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว
ในการนี้ สวทน. จึงจัดให้มีการจัดงาน Talent Mobility Fair ภายใต้แนวคิด “ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร
ด้วยบุคลากรด้านการวิจัยของไทย” โดยใช้ชื่องาน “Talent Mobility for Food Innovation 2017” ระหว่าง
วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. แนวความคิดหลักของงาน (Theme)
“ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยบุคลากรด้านการวิจัยของไทย”
3. กาหนดการจัดงาน
วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงศักยภาพของบุคลากรวิจัยด้านอาหารของไทย
4.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
4.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการทาวิจัยระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย
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5. กิจกรรม/รูปแบบการจัดงาน
5.1 การปาฐกถาพิเศษและการบรรยาย
5.2 การเสวนาเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหาร
5.3 การอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
5.4 การจัดแสดงนิทรรศการข้อมูลนักวิจัย และหน่วยงานสนับสนุน
5.5 การจั ดพื้ น ที่ห ารื อ เพื่ อจั บ คู่นั ก วิจัย ผู้ ป ระกอบการ และหน่ ว ยงานร่ว มสนับ สนุน (Matching
Zone)
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 ผู้ประกอบการภาคเอกชน
6.2 นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษา ภาครัฐ และสถาบันวิจัย
6.3 ผู้มีบทบาทต่อการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
6.4 นักเรียนทุน
6.5 สื่อมวลชน
7. จานวนผู้เข้าร่วมงาน
400 คน
8. ขอบเขตการดาเนินงาน
8.1 ออกแบบ ติ ด ตั้ ง และรื้ อ ถอนสถานที่ จั ด งาน Talent Mobility for Food Innovation 2017
ประกอบด้วย
- จุดรับลงทะเบียน
- การตกแต่ ง หน้ า งาน ได้ แ ก่ Landmark, Photo Backdrop, Directory Board, สถานที่ ใ ห้
สัมภาษณ์สาหรับสื่อมวลชน
- เวทีหลัก ได้แก่ ฉากหลัง, ระบบเสียง, ระบบแสง, ระบบภาพ, Gimmick พิธีเปิด
- พื้ น ที่ แ สดงนิ ท รรศการ ได้ แ ก่ นิ ท รรศการข้ อ มู ล นั ก เรี ย นทุ น , นิ ท รรศการหน่ ว ยงานภาค
การศึกษา, นิทรรศการหน่วยงานภาคเอกชน, นิทรรศการหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา พร้อมวัสดุและอุปกรณ์ที่จาเป็นอาทิเช่น ปลั๊กไฟ โต๊ะ และเก้าอี้
- พื้นที่ Matching Zone ได้แก่ ชุดโต๊ะ 1 ตัวและเก้าอี้ 3 ตัว จานวนไม่น้อยกว่า 15 ชุด
- กรณีเกิดความชารุด เสียหายของนิทรรศการ หรือสถานที่ระหว่างการจัดงาน ผู้รับจ้างต้องรีบ
ดาเนินการซ่อมแซมแก้ไขภายใน 1 ชั่วโมง นับจากที่ได้รับแจ้ง
8.2 จั ด ระบบอ านวยความสะดวกภายในงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017
ประกอบด้วย
- ระบบรับลงทะเบียน พร้อมบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือสาหรับการรับลงทะเบียนหน้า
งาน รวม 2 วัน
- พนักงานควบคุมระบบเสียง, ระบบแสง, ระบบภาพ ตลอดระยะเวลา 2 วัน
- พนักงานควบคุม Gimmick สาหรับพิธีเปิด และดูแลลาดับพิธีการตลอดระยะเวลา 2 วัน
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- พิธีกรเพื่อดาเนินรายการภายในงานตลอดระยะเวลา 2 วัน โดยมีพิธีกรหลักที่ สวทน. เห็นว่า
เหมาะสม อาทิเช่น คุณชลพรรษา นารูล่า, คุณพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ เป็นต้น
- ช่างภาพนิ่งและช่างภาพวิดีโอเพื่อบันทึกภาพทั้ง 2 วัน
- อานวยความสะดวกแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ และการดึงดูดผู้เข้าร่วมงานเดิน
ชมนิทรรศการ
- พนักงานจัดระบบการจับคู่นักวิจัย ผู้ประกอบการ และหน่วยงานร่วมสนับสนุน (Matching
Zone)
- จัดหาของที่ระลึก/เอกสารที่เกี่ยวข้องสาหรับวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ 50 ชิ้น และผู้เข้าร่วม
งาน 400 ชิ้น ตามความเห็นชอบของ สวทน.
- สรุ ป จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว มงาน จ าแนกตามวั น /เวลา ในการเข้ า ร่ ว ม หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด /
กลุ่มเป้าหมาย
- พนักงานถามแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมงาน พร้อมของที่ระลึกให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม
8.3 ประสานการเชิ ญ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงาน และประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด งาน Talent Mobility for Food
Innovation 2017
- จัดการแถลงข่าวประชาสั มพันธ์การจัดงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017
พร้อมเชิญสื่อมวลชน จานวนอย่างน้อย 7 สื่อ ก่อนการจัดงานอย่างน้อย 1 สัปดาห์
- ประสานการเชิ ญ สื่ อ มวลชนเข้ า ร่ ว มท าข่ า วภายในงาน Talent Mobility for Food
Innovation 2017 จานวนอย่างน้อย 7 สื่อ
- จัดทาข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เผยแพร่ผลงานความสาเร็จจากการจัดงาน Talent
Mobility for Food Innovation 2017 โดยส่งภาพ/เสียง และตัดข่าว ผ่านสื่อโทรทัศน์ (อย่าง
น้อย 2 สถานี ตามความเห็ นชอบของ สวทน.) หนังสือพิมพ์ (อย่างน้อย 2 ฉบับ ตามความ
เห็นชอบของ สวทน.) และอินเตอร์เนต
- เสริมสร้างการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับ สวทน. ในฐานะหน่วยงานที่ช่วย
ผลักดันนโยบายสาคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย
9. กาหนดการ
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
8:30 – 9:00
9:00 – 9:15
9:15 – 9:30
9:30 – 10:10
10:10 - 10:30

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ฉายวีดีทัศน์แสดงข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ Talent Mobility และโครงการเมืองนวัตกรรม
อาหาร (Food Innopolis)
กล่าวรายงาน โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อุตสาหกรรมอาหาร 4.0”
โดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมสนับสนุนทุนโครงการวิจัย ระหว่าง
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
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10:30 – 10:45
10:45 – 12:00

12:00 – 13:30
13:30 – 14:15
14:15 - 15:35
15:35 – 15:50
15:50 – 17:00

ผู้บริหารสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติร่วมแถลงข่าว
รับประทานอาหารว่าง
เสวนาเรื่อง: “พัฒนาสินค้าไทยด้วยทุนวิจัยจากภาครัฐ”
 หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน
- สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.): ทุนวิจัยและพัฒนา ฝ่ายอุตสาหกรรม
(ฝ่าย 5) และโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ดร..พงศ์
พันธ์ แก้วตาทิพย์
- สานักงานคณะกรรมการโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สวทน.): โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และโครงการ Talent
Mobility ดร.เอกอนงค์ จางบัว
- สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.): โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) คุณนันทิยา วิริยบัณฑร
- สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน): โครงการคูปองนวัตกรรม ดร.ชัยธร
ลิมาภรณ์วณิชย์
- สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี
ผู้ดาเนินรายการ คุณกิติศักดิ์ กวีกิจมณี นักวิเคราะห์นโยบาย สวทน.
รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายพิเศษเรื่อง “ไขข้อข้องใจให้ได้ อย.” โดย ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ
ผู้อานวยการสานักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
บรรยายพิเศษเรื่อง “ศักยภาพด้านกาลังคนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร และ 6 - Services
Platform of Food Innopolis”
โดย ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อานวยการโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร
รับประทานอาหารว่าง
เสวนาเรื่อง: “อุตสาหกรรมไทยก้าวไกลไปกับนวัตกรรมอาหาร”
 ผู้แทนบริษัท มาลีสามพราน จากัด (มหาชน)
 ผู้แทนบริษัท ซีพีแรม จากัด
 ผู้แทนบริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ผู้ดาเนินรายการ คุณชลพรรษา นารูลา / คุณพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์
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วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
9:00 – 10:15 เสวนาเรื่อง: “ต่อยอดงานวิจัยด้วยกลไก Talent Mobility”
 ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รศ.ดร.สาวิตรี วทัญญูไพศาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ผศ.ดร.ศรวัฒน์ ชิวปรีชา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจาเนียร มหาวิทยาลัยศิลปากร
10:15 – 10:30 รับประทานอาหารว่าง
10:30 – 12:00 เสวนาเรื่อง: “อยากจะเป็น Food Tech Startup เริ่มต้นอย่างไร?”
ผู้แทนจาก Food Tech Startup 3 ท่าน
ผู้ดาเนินรายการ ดร. กิติชัย ราชมหา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
10.30 – 12.00 เสวนาเรื่อง “Trend in Food Safety in Food Innovation ”
 ศ.ดร. ภาวิณี ชินะโชติ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
 คุณอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล ประธาน AOAC Thailand
 นายสัตวแพทย์ รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เครือเบทาโกร
ศ.ดร. ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดาเนินรายการ
12:00 – 13:30 รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 – 14:30 บรรยายเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหาร (Food Innovation Lab)”
โดย ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
14.30 – 16.30 ประชุม Round Table Food Safety
หมายเหตุ:
1) รายการกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากกาหนดการ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและกิจกรรม
จับคู่ (Matching) ระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย
2) กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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10. งบประมาณดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งค่าจ้างดังกล่าวได้
รวมภาษีมูล ค่าเพิ่ม (ถ้ามี ) และภาษีอากรต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ ว โดยผู้ ว่าจ้างไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการใช้สิทธิในลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ เพื่อใช้ใน
งานนี้ตลอดอายุสัญญานี้หรือภายหลังจากสัญญานี้สิ้นสุดแล้ว
11. ผลงานที่ต้องส่งมอบ
11.1 จัดงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017 ให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
ตามขอบเขตการดาเนินงานข้อ 8 โดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างน้อย 400 คน
11.2 รายงานสรุ ป ผลการจั ด งาน Talent Mobility for Food Innovation 2017 และ CD ROM
ที่บรรจุรายงานฉบับสมบูรณ์ ภาพนิ่ง วิดีโอ และการประชาสัมพันธ์ จานวน 1 ชุด
12. ระยะเวลาดาเนินการ
30 วัน
13. การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน
งวดที่ 1: ชาระค่าจ้างจานวน 70% ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ถ้ามี) เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ส่งมอบรายงานและนาเสนอแนวคิดการจัดงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017
ภายในระยะเวลา 15 วัน นั บ แต่วัน ที่ทาสั ญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัส ดุ ได้ พิจารณารับ มอบงาน
ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2: ชาระค่าจ้างจานวน 30% ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ถ้ามี) เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 11 ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ทาสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุได้พิจารณารับมอบงาน ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
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14. เงื่อนไขอื่นๆ
14.1 กรณีส่งมอบงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด หรือไม่ส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนดไว้ ไม่ว่า
กรณีใดๆ ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวันของราคาจ้างทั้งหมด
14.2 ใบสั่งจ้าง/หรือสัญญาจ้าง ต้องเสียค่าอากรแสตมป์พันละ 1 บาท ก่อนภาษีมูลค่าร้อยละ 7
14.3 สวทน. เป็นหน่วยงานของรัฐ หักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1
15. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
15.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็น บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการสอบ
ราคาจ้างดังกล่าว
15.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียน
รายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบี ยบของทาง
ราชการ
15.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและหรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ทาหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้างทางวิธีพัสดุ ณ วันที่ได้ดาเนินการตกลง
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
15.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
15.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือ นิติบุคคล ผู้มีผลงานด้านการจัดนิทรรศการ หรือการประชุม
หรือการจัดงานแสดงสินค้าหรือบริการ หรือการประชาสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกัน พร้อมยื่นเอกสารหลักฐาน
สาคัญของบริษัทด้วย เช่น หนังสือรับรองบริษัท สาเนาบัตรประจาตัวของกรรมการผู้จัดการ หนังสือ ภพ.20
ฯลฯ
16. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน
ข้ อ มู ล เอกสาร ผลการส ารวจ ตลอดจนการประมวลผลทั้ ง หมดที่ ผู้ รั บ จ้ า งได้ ด าเนิ น การให้ กั บ
สวทน. ตามสัญญาตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ สวทน. โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่ส่งมอบข้อมูลเอกสาร ผลการสารวจ
ตลอดจนการประมวลผลทั้งหมด ที่ได้จากการดาเนินงานให้แก่ผู้ใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก สวทน.
17. คณะกรรมการพัสดุ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
1. นางสาวเอกอนงค์ จางบัว
ประธานคณะกรรมการจัดจ้าง
2. นางสาวมนันยา ชุณหวุฒิยานนท์ กรรมการ
3. นายอารัมภ์ กิติพงษ์วัฒนา
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/กากับการจ้าง
1. ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
ประธานคณะกรรมการตรวจรับ/กากับ
2. ดร.อรพรรณ เวียรชัย
กรรมการ
3. นางสาวอัชฌา ป่านแก้ว
กรรมการ
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18. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือรับเอกสารสอบราคาที่
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
เลขที่ 319 อาคาร จัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-160-5428- 37 ต่อ 710 นายธนกฤต อุดมพรสุขสันต์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-936-1716
โทรศัพท์ 02-160-5428- 37 ต่อ 219 ดร.อรพรรณ เวียรชัย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-583-4262
โทรศัพท์ 02-160-5428- 37 ต่อ 509 นางสาวอัชฌา ป่านแก้ว
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084-140-3010
โทรสาร 02-160-5439
E-mail: thanakrit@sti.or.th, oraphan@sti.or.th, atcha@sti.or.th www.sti.or.th

