เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference)
จ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระยะที่ 2
(Leverage Innovation in Tourist Industry: Phase II)
1. หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้จานวนมากให้กับประเทศไทย โดยสถิติ
รายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2559 พบว่ารายได้ที่ได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสูงถึง 1.6 ล้านล้านบาท
จากจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทยมีเป็นจานวนทั้งหมด 32.6 ล้านคน และ 0.87 ล้านล้าน
บาท จากนักท่องเที่ยวภายในประเทศ 148 ล้านคน ซึ่งจากสถิติดังกล่าวทาให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวขยายตัว
สูงขึ้น และทาให้มีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก และมีส่วนในการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน ซึ่งมีความสอดคล้องและ
เกี่ยวเนื่องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและ
กระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้ขยายตัวและเกิดความยั่งยืน ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 และวิสัยทัศน์ ประเทศไทยสู่ปี 2570
ทาง World Economic Forum (2016) ได้พบข้อมูลที่สาคัญที่ว่าสภาวการณ์ด้านการท่องเที่ยวทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมีการเปลี่ ย นแปลงตามแนวโน้มโลก ซึ่งประกอบไปด้ว ยปัจจัย ต่างๆ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ข้อจากัดใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยว แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ และการเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากรท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่ มีก าร
แข่งขันเกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศ หากไม่มีการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในอนาคต
อาจเกิดปัญหาการอิ่มตัวของการท่องเที่ยว รวมไปถึงปัญหาคุณภาพการจัดการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่ง
ปัญหาเหล่านั้นจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว จากข้อมูลของ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2560) ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของปัญหาที่พบในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว การกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว
ความไม่พร้อมของสิ่งอานวยความสะดวก ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ทักษะ
และองค์ความรู้ของบุคลากรท่องเที่ยว ขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว ปัญหาการบริหาร
จัดการของภาครัฐและการบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ความล้าสมัยของกฎหมายและการ
บังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ดังนั้น การเข้าใจถึงปัญหาและความจาเป็นต่างๆ จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทาให้
เล็ งเห็ น ว่ าการยกระดับ นวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อการพัฒ นาของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ในอนาคต จากผลการศึกษาบริบทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และ
จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ การยกระดับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระยะที่ 1 พบว่า แนว
ทางการพัฒ นาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ เติบโตอย่างต่อเนื่องจาเป็นต้องอาศัยการส่ งเสริมและการพัฒ นา
นวัตกรรมเข้ามาช่วย เพื่อให้เกิดการยกระดับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและช่วยสร้างอัตลักษณ์ในการ
ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ เช่น การสร้างนวัตกรรมจากสินค้าด้านการท่องเที่ยว หรือการนานวัตกรรม
ในศาสตร์อื่นๆ เข้ามาช่วยเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้อุตสาหกรรม
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ท่องเที่ยวพ้นจากสภาวะจานวนนักท่องเที่ยวคงตัวและสภาวะแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม นอกจากนี้การพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจาเป็นต้องมีการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้
มองเห็นความเชื่อมโยงผ่านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในขั้นตอนการเดินทางของนักท่องเที่ยว
โดยเริ่มต้นจากการคิดถึงการท่องเที่ยว การวางแผน การจอง การเรียนรู้จากการประสบหรือสัมผัสจริง และการ
แบ่งปัน จากผลการศึกษาผู้วิจัยได้ให้คานิยามของคาว่า “นวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” หมายถึง สิ่ง
ใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือเป็นการนาผลผลิตสร้างสรรค์จากอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มี
ผลกระทบในเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบของสินค้าหรือบริการ กระบวนการผลิต การ
บริหารจัดการในองค์กร การเปิดตลาดใหม่และการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งเป็นที่ยอมรับและสามารถนาไปใช้
ได้
จากการศึ ก ษาบริ บ ทของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วภายใต้ โ ครงการการยกระดั บ นวั ต กรรมใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระยะที่ 1 ได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นกรณีศึกษาเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีฐานะเป็น
ศูนย์กลางการปกครอง วัฒนธรรม และการเดินทางมาตั้งแต่ครั้งอดีต และยังสืบต่อความเป็นศูนย์กลางด้านการ
ท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็นทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม หรือแหล่งท่องเที่ยวตามกระแสนิยมต่างๆ จึงทาให้จานวน
นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่อย่างไรก็ดี ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขัน
เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศ หลังจากการเข้าสู่กรอบความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็ม
รูปแบบ อาจนามาซึ่งปัญหาต่อผู้ประกอบการในประเทศไทย การสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ในด้านการ
ท่องเที่ยวและการบริการ และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและผู้ประกอบการท่องเที่ยว จะเป็นการ
ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และส่งเสริมการเจริญเติบโตของท้องถิ่น และประเทศใน
ด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน นอกจากนั้นจากข้อมูลการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2555 ได้บ่งชี้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้กาลั งเข้าสู่ ก าร
ท่องเที่ยวที่เริ่มถึงจุดอิ่มตัว และต้องการการพัฒนาต่อยอด มิเช่นนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเชียงใหม่
จะก้าวเข้าสู่สภาวะตกต่า และแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการนาองค์ความรู้จากการศึกษาบริบทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระยะที่ 1 มา
ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องให้
เกิดการสร้างความเชื่อมโยงและก่อให้เกิดเป็นการสร้างสรรค์การทางานร่วมกัน ซึ่งนาไปสู่โอกาสในการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการพัฒ นาธุร กิจ ท่องเที่ย วด้ว ยนวัตกรรม รวมไปถึงเกิดการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมกับกิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวเพื่อนาไปสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สนช. จึงตระหนักถึงความสาคัญของ “การยกระดับนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ในระยะที่ 2” ซึ่งการสนับสนุนและพัฒนาการยกระดับนวัตกรรมนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรและระบบการจัดการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อการขยายตัว
ของภาคส่วนการท่องเที่ยว กระตุ้นในเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศและลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถด้ านการท่องเที่ยวและบริการ และช่วย
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ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ขอบเขตของโครงการในระยะที่ 1 ที่ได้ดาเนินการไปเรียบร้อยแล้ว ได้มุ่งหาความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนากรอบการวิเคราะห์นวัตกรรมและนิยามใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อระบุตาแหน่งความเป็นนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในแต่ละรูปแบบ สร้างแนวทางปฏิบัติในการยกระดับนวัตกรรมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่นาไปสู่
การพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับอุตสากรรมการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพที่
สูงขึ้น ในส่วนของขอบเขตของโครงการในระยะที่ 2 มีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งคาดหวังจะก่อให้เกิดการสร้างความเชื่อมโยงและเกิด
การสร้างสรรค์ธุรกิจร่วมกัน ซึ่งนาไปสู่โอกาสในการผลักดันและพัฒนาให้เกิดข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม รวมไปถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่
อุปทานและเกิดการจ้างงานในพื้นที่
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้ างระบบนิ เวศนวัตกรรม (Ecosystem Builder) ของอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวให้
เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีหน่วยงานผู้ให้บริการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิด
ความเชื่อมโยงและเกิดการยกระดับนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่
2.2 เพื่ อ ก าหนดแนวทางการสร้ า งสมรรถนะด้ า นนวั ต กรรมการท่ อ งเที่ ย ว ( Innovation
Competencies) กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2.3 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือได้เรียนรู้การคิดวิเคราะห์
อย่างสร้างสรรค์และนาไปสู่การพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวและบริการด้วยการใช้หลักการของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งคาดหวังจะ
ก่อให้เกิดการสร้างความเชื่อมโยงและเกิดการสร้างสรรค์ธุรกิจ ร่วมกัน ซึ่งนาไปสู่โอกาสในการผลักดันและ
พัฒนาให้เกิดข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม รวมไปถึงพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ ก่อให้เกิดการสร้างรายได้
ให้กับชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานและเกิดการจ้างงานในพื้นที่ โดยมีขอบเขตของการดาเนินงาน
ดังนี้
3.1 นาข้อเสนอแนะการยกระดับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยการสร้างเป็นกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ
3.2 จัดกิจกรรมในการสร้างความเชื่อมโยงที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
ให้กับผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือ
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3.3 จั ด กิ จ กรรมอบรมเชิง ปฏิ บั ติ ก ารหรือ จั ด หลั ก สู ต รการเรี ยนการสอนให้ กั บผู้ ป ระกอบการด้าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่
3.4 นาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาแนวทางการแก้ปัญหาที่ได้ พัฒนาข้อเสนอโครงการนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว
และบริการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก สนช.
3.5 จัดหาสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตลอดกิจกรรม
4. กลุ่มเป้าหมาย
4.1 ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคเหนือที่มีแนวคิดในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์และสามารถลงมือทาเป็นธุรกิจได้จริง
4.2 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้ประกอบการ หน่วยงานรัฐบาลและ
เอกชนที่ดาเนินธุรกิจให้บริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ อาทิเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สภา
อุตสาหกรรม หอการค้า สถาบันการศึกษา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และ
นักท่องเที่ยว
5. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
5.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
5.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
5.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
ตามที่เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5.5 ไม่ เ ป็ น บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานและได้ แ จ้ ง เวี ย นชื่ อ ให้ เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
5.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษางาน
5.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
5.8 ไม่เป็ น ผู้ มีผ ลประโยชน์ ร่ ว มกัน กับผู้ ยื่น ข้ อเสนอราคารายอื่น ที่ เข้ ายื่ นข้ อ เสนอให้ แ ก่ส านั ก งาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5.10 ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลัง กาหนด
5.11 ผู้ เ สนอราคาต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( Electronic
Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง
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5.12 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
5.13 ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
5.14 ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
6. วงเงินงบประมาณ
วงเงิ น งบประมาณไม่ เ กิ น 4,500,000.-บาท (สี่ ล้ า นห้ า แสนบาทถ้ ว น) รวมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม แล้ ว ซึ่ ง
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามขอบเขตการดาเนินงาน
7. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
7.1 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาไทย สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2556
- หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการวิจัยที่คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กาหนด (ตามแบบ
วช. 2ค – ปี 2556)
7.2 ประมาณการรายการค่าใช้จ่ายในโครงการ
จานวนเงิน
รายการ
(บาทต่อหน่วย)
หมวดที่ 1 หมวดค่าตอบแทนบุคคลากร

1,551,000

หมวดที่ 2 หมวดค่าใช้สอย

2,250,000
99,000

หมวดที่ 3 หมวดค่าวัสดุ/อุปกรณ์

600,000

หมวดที่ 4 หมวดค่าบริหารจัดการโครงการ

4,500,000

รวมงบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
8. ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลา 365 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
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รายละเอียดการดาเนินงาน

ระยะเวลา (วัน)
90

180

270

365

1. เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ การศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะ
ผู้ เชี่ย วชาญด้านการพัฒ นานวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ย วและการวาง
แผนการดาเนินงาน
2. กิจกรรมการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมให้
เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ
3. กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการด้ า นการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่
4. กิจกรรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการและ
พิ จ ารณาความเป็ น ไปได้ ข องข้ อ เสนอ
โครงการด้านการท่องเที่ยว
5. ร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาข้อเสนอ
โครงการ
6. รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
9. ผลงานที่ต้องส่งมอบ
ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งผลงานดังต่อไปนี้เป็นจานวน 5 ชุด พร้อมไฟล์สาเนารายงานเป็นอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 1 ชุด
9.1 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) เพื่อเสนอแผนงาน กาหนดการ และรายละเอียดขั้นตอน
วิธีการดาเนินงาน ตามขอบข่ายของงาน และครอบคลุมขอบเขตของโครงการ
9.2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) เพื่อเสนอกิจกรรมการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมให้
เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ
9.3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เพื่อเสนอผลการดาเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งกิจกรรมพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่
10. การจ่ายค่าจ้าง
การจ่ ายค่าจ้ าง ผู้ ว่าจ้ างจะจ่ ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้ แก่ผู้ รับจ้าง โดยจะจ่ายค่าจ้างให้ ภ าย
หลังจากผู้รับจ้างได้ส่งมอบผลงานให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยผู้ว่าจ้างจะสั่งจ่ายเช็คในนามของผู้รับจ้าง จานวน 3 (สาม) งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ก าหนดจ่ า ย ร้ อ ยละ 30 ของวงเงิ น ค่ า จ้ า ง เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งส่ ง รายงานเบื้ อ งต้ น (Inception
Report) ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาและหลังจากกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับรายงานดังกล่าวแล้ว
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งวดที่ 2 กาหนดจ่าย ร้อยละ 40 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress
Report) ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาและหลังจากกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับรายงานดังกล่าวแล้ว
งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) กาหนดจ่าย ร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report) ภายใน 365 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาและหลังจากกรรมการตรวจ
รับพัสดุได้ตรวจรับรายงานดังกล่าวแล้ว
11. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน
ข้อมูล เอกสาร และรายงาน ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่ผู้รับจ้างได้จากการปฏิบัติงานนี้ ตามสัญญาจะตก
เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) โดยผู้รับจ้างจะไม่ส่งมอบ
และไม่เผยแพร่ข้อมูล เอกสาร และรายงาน ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือ
นาไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก สนช.
12. จรรยาบรรณของผู้รับจ้าง
12.1 ห้ามเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคและการค้าของบริษัทหรือผู้ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้ รับจ้างเข้าไปทาการ
สารวจข้อมูล (Non Disclosure Agreement) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มเข้าไปให้บริการฯ หรือ
เซ็นสัญญา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
12.2 กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็นแก่สาธารณชน ผู้รับจ้างจะต้องให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นตาม
หลักวิชาการที่ไม่อ้างอิงหรือระบุถึงบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างเข้าไปทาการสารวจข้อมูล (เว้นแต่ได้รับ
การยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล) ตามที่ตนทราบอย่างถ่องแท้แก่สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง
13. ผู้ประสานงาน
นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย
ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
โทร 02-017 5555 ต่อ 562
โทรสาร 02-017 5566
อีเมล์ ukrit@nia.or.th
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