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ขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR)
การจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานเรื่องเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
ย่านนวัตกรรม (Innovation District) ในงานประชุม Smart City Expo World Congress 2018
ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน ในระหว่างวันที่ 10-18 พฤศจิกายน 2561
_________________________
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] ได้ดาเนินการยกระดับ ยุทธศาสตร์
นวัตกรรมด้านการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ บนพื้นฐานของปัจจัยการพัฒนาในทุกมิติและเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ที่สาคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือการพัฒ นาระหว่างหน่วยงานหรือกลุ่ม องค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความ
สอดคล้องสามารถสนับสนุนและส่งเสริมแนวทางการพัฒนาซึ่งกันและกันซึ่งจะช่วยทวีความเจริญเติบโตทั้งด้าน
การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และมุ่งเน้นให้เกิดการดึงดูดกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิ จนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้น
รวมเกิดเป็ น คลั สเตอร์ พร้อมพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือและกลไลที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและ
ส่งเสริมคุณ ภาพชีวิตของผู้ พักอาศัยและผู้ ดาเนินกิจกรรมในย่าน เพื่อเชื่อมต่อผู้ คนและไอเดียภายในพื้น ที่
(connecting) รวมถึ ง การมี ก ลไกที่ ส่ ง เสริ ม การสร้ างนวั ต กรรม สร้ างสรรค์ สิ่ งใหม่ ร่ ว มกั น (co-creation)
แบ่งปันความรู้แก่กัน (knowledge sharing) ของชุมชน ธุรกิจ และหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถเกิดเป็นระบบ
นิเวศนวัตกรรมที่ต่อยอดการพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต
การนี้ สนช. ได้รับ การเรียนเชิญจากรัฐบาลเมืองบาร์เ ซโลน่าเพื่อเข้าร่วมงานประชุม Smart City
Expo World Congress 2018 ที่จัดขึ้นในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน
พร้ อ มทั้ งเข้ าร่ ว มจั ด แสดงนิ ท รรศการเรื่ องย่ านนวัต กรรม (Innovation district) โดยมุ่ งเน้ น น าเสนอแนว
ทางการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ย่านนวัตกรรมปุณณวิถี และระเบียงนวัตกรรมพระราม 4 สนช.
จึงเห็นควรให้นาคณะผู้เข้าอบรบในหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO)
เข้าร่วมการประชุมนี้ เพื่ อเสาะแสวงหาองค์ความรู้ จากผู้ เชี่ยวชาญในเรื่องของการบริห ารจัดการเมืองด้ ว ย
เทคโนโลยีเพื่อให้ เกิดการเติบ โตทางเศรษฐกิจ และคุณ ภาพชีวิตที่ ของประชาชน รวมทั้ งเข้าหารือกับ ทาง
ส านั ก งานการค้ า และการลงทุ น แคตาโลเนี ย (Catalonia Trade & Investment) ในเรื่ อ งการพั ฒ นาและ
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ย่านนวัตกรรมในบาร์เซโลน่า ได้แก่ ย่านนวัตกรรมทะเวนตี้ทูแอท (22@ Innovation
District) และเยี่ยมชมสารวจพื้นที่จริง ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจะช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใน
ระดับ สากลในการพั ฒ นาและส่ งเสริ ม ระบบนิ เวศย่ านนวัตกรรม (Innovation District Ecosystem) ตาม
นโยบายที่รัฐบาลมีแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐร่ วมแสวงหาโอกาสในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น สนช. จึงได้
ก าหนดจั ด การเดิ น ทางเพื่ อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ร่ ว มงานประชุ ม Smart City Expo World Congress 2018
ณ เมื อ งบาร์ เซโลน่ า ประเทศสเปน และเยี่ ย มชมย่ า นนวั ต กรรมทะเวนตี้ ทู แ อท ระหว่ า งวั น ที่ 10-18
พฤศจิกายน 2561
2. วัตถุประสงค์
2.1. ประสานงานการจัดนิทรรศการและการเข้าร่วมงานประชุม Smart City Expo World
Congress 2018 ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน
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2.2. จัดการและประสานงานการเข้าศึกษาดูงาน การอบรมเรื่องเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ใน
หน่วยงานต่างๆ สาหรับหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน
2.3. จัดการและประสานงานในการสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาเมืองและย่านนวัตกรรมในระดับ
สากล
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งเป็ น ผู้ จั ด การการเดิ น ทางไปยั ง บาร์ เซโลน่ า ประเทศสเปน โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสเปน
3.2 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ประสานงาน จอง จัดหา ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ยานพาหนะในการเดินทาง
ตลอดการเดินทางศึกษาดูงานตามที่ สนช. กาหนด
3.3 ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดทาประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะสาหรับการเดินทางให้แก่ผู้ร่วมเดินทาง รวม
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ โดยมีวงเงินประกันอย่างน้อยท่านละ 2,000,000 บาท
3.4 ผู้รับ จ้างต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลคณะฯ ที่เดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศสเปน โดยทาหน้าที่
ติดต่อประสานงาน รวบรวมเอกสารต่าง ๆ และจัดทาวีซ่าให้กับผู้เดินทาง ตามจานวนที่สานักงานฯ กาหนด
3.5 ผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานสถานที่ส าหรับศึกษาดูงานตามที่สานักงานฯ กาหนด ได้แก่
Smart City Expo World Congress 2018 ณ GRAN VIA VENUE และ หน่วยงานต่างๆ ในการศึกษาดูงาน
ตามหลักสู ตรผู้บ ริห ารเมืองนวัตกรรม CHIEF CITY INNOVATION OFFICER 2018 (CCIO) ณ เมืองบาร์เซโลน่า
ประเทศสเปน
3.6 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าดาเนินการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในต่างประเทศ เช่น ค่าเข้าเยี่ยมชม
สถานที่ศึกษาดูงาน ค่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคณะฯ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น
3.7 ผู้รับจ้างต้องจัดทาวีซ่าเชงเก้นและรับผิดชอบค่าดาเนินการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ก่อนการ
เดินทาง
4. คุณสมบัติของผูร้ ับจ้าง
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิ นผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5 ไม่เป็ น บุ คคลซึ่งถูกระบุ ชื่อไว้ในบัญ ชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็นผู้ ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
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4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7 ไม่เป็ นผู้ได้รับ เอกสิทธิ์ห รือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้รับจ้างได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.8 ผู้รับจ้างต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
4.9 ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย (Electronic Government
Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
4.10 ผู้รับจ้างซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
5. ระยะเวลาการดาเนินงาน
30 วัน นับ ถัดจากวัน ที่ล งนามในสัญ ญา โดยมีกาหนดการเดินทางในวันที่ 10 – 18 พฤศจิกายน
2561
6. วงเงินค่าจ้าง
วงเงินงบประมาณ 2,100,000.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่ายแล้ว
7. ราคากลางและแหล่งที่มา
7.1 ราคากลาง 2,100,000.- บาท
7.2 แหล่งที่มาของราคากลาง
- บริษัท ดีไซน์ ทริป จากัด
- บริษัท ยัวร์สไตล์ ฮอลิเดย์ จากัด
- บริษัท อินดี้ คอนเนอร์ ทราเวล จากัด
8. การจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้าง แบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 กาหนดจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ 70 ของวงเงินจัดจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบเอกสารค่าที่พัก
และค่าเช่ารถตู้ เพื่อเดินทางเข้าร่วมงาน Smart City Expo World Congress 2018 ณ
GRAN VIA VENUE และการศึก ษาดู งานตามหลั ก สู ต รผู้ บ ริห ารเมือ งนวัต กรรม CHIEF
CITY INNOVATION OFFICER 2018 (CCIO) ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน จานวน
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10 คน ตามที่สนช. กาหนด และเอกสารการจัดการจองที่พัก ภายใน 7 วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญา
งวดที่ 2 (สุดท้าย) กาหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 30 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด หลังกลับจากการเดินทาง
ภายหลังกลั บ จากการเดิน ทาง และได้รับเอกสารวางบิล เรียกเก็บเงินจากผู้ รับจ้างแล้ ว
ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
ทั้งนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้ร้อยละ 5 เพื่อเป็นเงินประกันผลงาน และจ่ายคื น
โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ่ายเงินงวดสุดท้าย
9. อัตราค่าปรับ
กรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างในอัตราวันละร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุด
หนึ่งศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างตลอดอายุสัญญา เริ่มในวันที่ผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
สัญญา
10. การโอนสิทธิ
ผู้ รั บ จ้ างต้ อ งไม่ โ อนสิ ท ธิ ในการให้ บ ริ ก ารจ้ า งเหมาแก่ บุ ค คลอื่ น หากผู้ รับ จ้ า งฝ่ า ฝื น ผู้ ว่ า จ้ างจะ
ดาเนินการริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารที่ออกหนังสือค้าประกันสัญญาเป็นจานวนเงินทั้งหมด หรือ
บางส่วนก็ได้และผู้รับจ้างจะต้องยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วย
11. ผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ
นางสาวเยาวรัตน์ เกกินะ
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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