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ขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR)
การจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานและร่วมประชุมเรื่องเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
และย่านนวัตกรรม (Innovation District) ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน
ในระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2560
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] ได้ดาเนินยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านการ
พัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ บนพื้นฐานของปัจจัยการพัฒนาในทุกมิติและเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สาคัญในการเชื่อมโยง
ความร่วมมือการพัฒนาระหว่างหน่วยงานหรือกลุ่ม องค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความสอดคล้องสามารถสนับสนุนและ
ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาซึ่งกันและกันซึ่งจะช่วยทวีความเจริญเติบโตทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การมี
คุณภาพชีวิตที่ดีหรือรูปแบบการดาเนินชีวิตที่ทันสมัย และการลงทุนที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวมของพื้นที่ยิ่ง ๆ ขึ้น เพื่ อตอบสนองการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข่งขันของประเทศทั้ง
10 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ในการแข่งขัน (S Curve) อุตสาหกรรมกลุ่มเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve)
เพื่อการพัฒนาทางการลงทุนได้อย่างเท่าเทียม ลดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่ และ
ผู้ประกอบการ SMEs
การนี้ สนช. ได้รับการเรียนเชิญจากรัฐบาลเมืองบาร์เซโลน่าเพื่อเข้าร่วมงานประชุม Smart City Expo
World Congress 2017 ที่จัดขึ้นในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน โดยการ
เข้าร่ ว มการประชุ มนี้ จ ะสามารถเสาะแสวงหาองค์ค วามรู้ จากผู้ เชี่ ยวชาญในเรื่องของการบริห ารจั ดการเมื อ ง
ด้ว ยเทคโนโลยี เพื่อให้ เกิดการเติบ โตทางเศรษฐกิจ และคุณ ภาพชีวิตที่ ของประชาชน รวมทั้งเข้าหารือกับทาง
สานักงานการค้าและการลงทุนแคตาโลเนี ย (Catalonia Trade & Investment) ในเรื่องการพัฒนาและส่งเสริม
การลงทุนในพื้นที่ย่านนวัตกรรมในบาร์เซโลน่า ได้แก่ ย่านนวัตกรรมทะเวนตี้ทูแอท (22@ Innovation District)
และเยี่ยมชมและสารวจพื้นที่จริง ซึ่งจะช่วยให้เกิดองค์ความรู้ในระดับสากลในการพัฒนาและส่งเสริมระบบนิเวศ
ย่ านนวัต กรรม (Innovation District Ecosystem) ตามนโยบายที่ รั ฐ บาลมี แ นวทางให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ร่ ว ม
แสวงหาโอกาสในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น สนช. จึงได้กาหนดจัดการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุม ร่วมงานประชุม
Smart City Expo World Congress 2017 ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน และเยี่ยมชมย่านนวัตกรรมทะเวน
ตี้ทูแอท ระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2560
2. วัตถุประสงค์
2.1. เข้าร่วมงานประชุม Smart City Expo World Congress 2017 ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน
2.2. เยี่ยมชมการดาเนินงานพัฒนาย่านนวัตกรรมของเมืองบาร์เซโลน่า
2.3. ศึกษานโยบายการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ย่านนวัตกรรมและเมืองบาร์เซโลน่า รวมกับหน่วยงานส่งเสริม
การค้าและการลงทุนแคตาโลเนีย (Catalonia Trade & Investment)
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2.4. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเมืองในรูปแบบเมืองอัจฉริยะจากผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ เพื่อปรับ
ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่
2.5. สร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาเมืองและย่านนวัตกรรมในระดับสากล
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดการการเดินทางไปยัง บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสเปน
3.2 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ประสานงาน จอง จัดหา ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ยานพาหนะในการเดินทางตลอดการ
เดินทางศึกษาดูงานตามที่ สนช. กาหนด
3.3 ผู้ รับ จ้ างมี ห น้ าที่ จั ดท าประกัน อุบั ติ เหตุ แบบหมู่คณะส าหรับ การเดิ นทางให้ แก่ผู้ ร่ว มเดินทาง รวมค่ า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ โดยมีวงเงินประกันอย่างน้อยท่านละ 2,000,000 บาท
3.4 ผู้ รั บ จ้ างต้ อ งมี เจ้ าหน้ าที่ ดู แ ลคณะฯ ที่ เดิ น ทางไปศึ ก ษาดู งานในประเทศสเปน โดยท าหน้ าที่ ติ ด ต่ อ
ประสานงาน รวบรวมเอกสารต่าง ๆ และจัดทาวีซ่าให้กับผู้เดินทาง ตามจานวนที่สานักงานฯ กาหนด
3.5 ผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานสถานที่สาหรับศึกษาดูงานตามที่สานักงานฯ กาหนด ได้แก่ Smart City
Expo World Congress 2017 ณ GRAN VIA VENUE
3.6 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าดาเนินการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในต่างประเทศ เช่น ค่าเข้าเยี่ยมชมสถานที่ศึกษา
ดูงาน ค่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคณะฯ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น
4. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้รับจ้างได้มี
คาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
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4.8 ผู้รับจ้ างต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ ไม่แสดงบัญ ชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
4.9 ผู้รับจ้างต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย (Electronic Government Procurement: eGP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
4.10 ผู้รับจ้างซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ง
มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
5. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีกาหนดเดินทางในวันที่ 12 – 18 พฤศจิกายน 2560
6. วงเงินค่าจ้าง
วงเงินงบประมาณ 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่ายแล้ว
7. การจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้าง แบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 กาหนดจ่ายค่าจ้ างร้อยละ 70 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด หลังได้รับเอกสารจองที่พักและบัตรเข้า
ร่วมงาน รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับการเดินทาง ภายใน 7 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา
งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) กาหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 30 ของเงินค่าจ้ างทั้งหมด หลังกลับจากการเดินทาง
และหลังจากได้รับเอกสารวางบิลเรียกเก็บเงินจากผู้รับจ้างแล้ว ภายใน 30 วันนับจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา
ทั้งนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้ร้อยละ 5 เพื่อเป็นเงินประกันผลงาน และจ่ายคืนโดย
ไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ่ายเงินงวดสุดท้าย
8. อัตราค่าปรับ
กรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างในอัตราวันละร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่ง
ศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างตลอดอายุสัญญา เริ่มในวันที่ผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา
9. การโอนสิทธิ
ผู้รับจ้างต้องไม่โอนสิทธิในการให้บริการจ้างเหมาแก่บุคคลอื่น หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนผู้ว่าจ้างจะดาเนินการ
ริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารที่ออกหนังสือค้าประกันสัญญาเป็นจานวนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้
และผู้รับจ้างจะต้องยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วย
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10. ราคากลาง
10.1 ราคากลาง เป็นจานวนเงิน 1,200,000 บาท
10.2 แหล่งที่มาของราคากลาง
- บริษัท ทราเวล แอนด์ มอร์ จากัด
- บริษัท ออสก้าร์ ฮอลิเดย์ ทัวร์ แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จากัด
- บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จากัด
11. ผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 017 5555 ต่อ 416 (อัจฉราพรรณ)
โทรสาร 02 017 5566
อีเมล abi@nia.or.th
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