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เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) 
จ้างเหมาบริการจัดการเดินทางศึกษาดูงานนวัตกรรมของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติและจัดการประชุม

คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2561  
ระหว่างวันที่ 10 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐออสเตรียและราชอาณาจักรสเปน 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 - 2565 โดยมีใจความส าคัญใน 3 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้  

1. สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strengthening Innovation System) 
2. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
3. สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 

 จากยุทธศาสตร์หลักของ สนช. ที่ได้ทบทวนให้สอดคล้องกับบทบาทที่จะเกิดขึ้นจากการปรับกระทรวง
ใหม่ ซึ่งจะรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เข้ากับการด าเนินงานในส่วนการอุดมศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยจะกลายเป็น “กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่ง สนช. จะต้อง
เชื่อมการท างานในฐานะการเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติให้สอดคล้องกับการจัดตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ที่จะเชื่อมโยงกระทรวงอุดมศึกษาฯกับเป้าหมายของประเทศ มุ่งเน้น
การให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่กับการ
พัฒนาคนที่มีคุณภาพ สามารถเพ่ิมความสามารถการแข่งขันของประเทศ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญที่จะยกระดับเศรษฐกิจไทย 
ให้เป็นเศรษฐกิจที่สร้างนวัตกรรมเองและต่อยอดเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ ลดการน าเข้า สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
นอกจากนี้ ยังรวมถึงยกการระดับสังคมให้เป็น “สังคมท่ีไม่ทอดทิ้งกัน หรือ Inclusive Society” ทีป่ราศจากความ
เหลื่อมล้ าและยั่งยืนต่อไป 
 เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สนช. 
จึงได้ด าเนินการโดยการสร้างความเข้มแข็งของระบบนวัตกรรมของชาติ ผ่านการเชื่อมโยงภาคเอกชน ภาครัฐ ภาค
การศึกษา และสังคมในบริบทต่างๆเข้าด้วยกัน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะการพัฒนาภายใต้
โครงการยุทธศาสตร์นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่และนวัตกรรมเพ่ือสังคม ซึ่งถือเป็นว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในแนวราบ นอกจากนี้ สนช. ยังมีแผนเตรียมความพร้อมและยกระดับ
ศักยภาพทางนวัตกรรมของชาติส าหรับอนาคต ทั้งในระดับบุคคล องค์กรและระดับประเทศ ผ่านการสร้างการรับรู้
องค์ความรู้และเครื่องมือทางนวัตกรรม ซึ่งการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ต้องอาศัยองค์ความรู้และความร่วมมือจาก
หน่วยงานชั้นน าที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ โดยเฉพาะหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จและเป็นแบบอย่างในการ
พัฒนาเรื่องดังกล่าวของโลก ซึ่งการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั้น จ าเป็นต้องมี
การศึกษาข้อมูล ถอดบทเรียน และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งยังถือเป็นการส่งเสริม
การท างานภายใต้โครงการการทูตนวัตกรรม อันจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยอีกด้วย 
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ในการนี้ สนช. จึงด าเนินการตามมติในการประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อ
วันที่ 11 กันยายน 2561 เห็นชอบให้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการฯ และเห็นชอบ
การจัดกิจกรรมเดินทางศึกษาและดูงานด้านนวัตกรรมเพ่ือพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่และนวัตกรรมเพ่ือสังคม ซึ่ง
เป็นส่วนส าคัญในบทบาทหน้าที่หลักของ สนช. ณ สาธารณรัฐออสเตรียและราชอาณาจักรสเปน ซึ่งนอกจากการ
ด าเนินกิจกรรมนี้เพ่ือให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ในระดับสากลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานชั้นน า
ของ 2 ประเทศดั งกล่ าวแล้ว  ยั ง เป็นการ เดินทางเข้ า ร่ วมงาน Smart City Expo World Congress ณ 
ราชอาณาจักรสเปน โดยงานการดังกล่าวเป็นงานระดับสากลที่รวบรวมความรู้ด้านการพัฒนาเมืองจากทุกมุมโลก 
โลก โดย สนช. ได้ร่วมออกนิทรรศการในงานดังกล่าวในนามประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานในสาธารณรัฐ
ออสเตรียและราชอาณาจักรสเปนยังมีความร่วมมืออันดีกับส านักงานฯมาโดยตลอด ซึ่งคาดว่าจะมีการต่อยอดเพ่ือ
ท างานร่วมกันมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลมีแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐร่วม
แสวงหาโอกาสในการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สนช. ดังที่กล่าวมาแล้ว 

ดังนั้น สนช. จึงก าหนดจัดการศึกษาดูงานนวัตกรรมของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติและจัดการ
ประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2561 เพ่ือเป็นการสรุปแนวทางและกลยุทธ์ในการด าเนินการ
สร้างความร่วมมือระหว่างส านักงานฯ กับหน่วยงานของทั้ง 2 ประเทศ ระหว่างวันที่ 10 –18 พฤศจิกายน 2561 
ณ สาธารณรัฐออสเตรียและราชอาณาจักรสเปน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลและถอดบทเรียนของสถาบันต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม

ในระดับสากล และการพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติของประเทศชั้นน าด้านนวัตกรรมของโลก 
2.2 เพ่ือศึกษาการจัดการเมืองอัจฉริยะให้มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จอย่างสูง 
2.3 เพ่ือศึกษาการจัดการการพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในระดับ

สากล 
2.4 เพ่ือศึกษาการจัดการการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกการสนับสนุน

ผู้ประกอบการนวัตกรรมเพ่ือสังคมให้เติบโตและยั่งยืนได้ 
2.5 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมให้กับคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ โดยน าองค์ความรู้ด้าน

นวัตกรรมของสาธารณรัฐออสเตรียและราชอาณาจักรสเปนมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนานวัตกรรมในประเทศไทย 
และพัฒนาการด าเนินงานของ สนช.  

2.6 เพ่ือขยายเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติของ สนช. ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
2.7 ส่งเสริมภาพลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดียิ่งของไทยภายใต้โครงการการทูตนวัตกรรม 

 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
3.1 ผู้รับจ้างมีหน้าที่จอง จัดหา และรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบิน ตามท่ี สนช. ก าหนด 
3.2 มีหน้าที่จัดหาและรับผิดชอบค่าที่พักและอาหารเช้า ณ สาธารณรัฐออสเตรียและราชอาณาจักรสเปน 

ให้กับคณะเดินทางจ านวน 20 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
3.2.1 ห้องพักส าหรับระดับผู้บริหาร 
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3.2.2 ห้องพักส าหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตาม 
3.3 ผู้รับจ้างต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลคณะเดินทางในสาธารณรัฐออสเตรียและราชอาณาจักรสเปน โดยท าหน้าที่

ติดต่อประสานงาน หน่วยงานตามที่ระบุในก าหนดการ หรือตามท่ี สนช. เห็นเหมาะสม 
3.4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกม้ือ (ตามที่ระบุในก าหนดการ)  
3.5 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าด าเนินการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

ตามท่ี สนช. ก าหนด 
3.6 ผู้รับจ้างมีหน้าที่บริหารจัดการค่าบริการยื่นวีซ่า และจัดท าวีซ่าให้กับคณะเดินทางทุกคน 
3.7 ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดเตรียมและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายพาหนะพร้อมคนขับส าหรับใช้เดินทางของคณะ

เดินทาง ณ สาธารณรัฐออสเตรียและราชอาณาจักรสเปน ตามความเหมาะสมและให้บริการตามเวลาที่ระบุใน
ก าหนดการ 

3.8 ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดเตรียมและรับผิดชอบค่าห้องประชุมที่เหมาะสม พร้อมทั้งอาหารและเครื่องดื่ม
ส าหรับการประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติครั้งที่ 11/2561 ณ ราชอาณาจักรสเปน 

3.9 ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดท าประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะส าหรับการเดินทางให้แก่ผู้ร่วมเดินทาง รวมค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ โดยมีวงเงินประกันอย่างน้อยรายละ 2,000,000 บาท 

3.10 ผู้รับจ้างอ านวยความสะดวกให้กับคณะเดินทาง ณ สาธารณรัฐออสเตรียและราชอาณาจักรสเปน 
รวมถึงก่อนและหลังเดินทาง ณ ประเทศไทย  

3.11 ผู้รับจ้างเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่คณะเดินทาง เช่น 
ก าหนดการ ส าเนาหนังสือเชิญ ซิมโทรศัพท์ต่างประเทศ เป็นต้น ตามท่ี สนช. ก าหนด 

 

4. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

4.5 เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานจ้างดังกล่าว 
4.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น

ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ( Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

4.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

5. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีก าหนดเดินทางระหว่างวันที่ 10 – 18 พฤศจิกายน 
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6. วงเงินค่าจ้าง 
5,700,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

 

7. ราคากลางและแหล่งท่ีมา  
 7.1 ราคากลาง 5,700,000 บาท 
 7.2 แหล่งที่มาของราคากลาง 
   -  บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 
   - บริษัท ดรีม ฮอลิเดย์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
   - บริษัท ทราเวล แอนด์ มอร์ จ ากัด 
 

8. การจ่ายเงิน 
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้าง แบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 ก าหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 70 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด หลังได้รับเอกสารจองที่พัก รวมถึงเอกสาร 

ที่เก่ียวกับการเดินทาง ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
งวดที่ 2  (งวดสุดท้าย) ก าหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 30 ของเงินค่าจ้างทั้งหมด หลังกลับจากการเดินทาง  

และหลังจากได้รับเอกสารวางบิลเรียกเก็บเงินจากผู้รับจ้างแล้ว ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที ่
ลงนามในสัญญา 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้ร้อยละ 5 เพ่ือเป็นเงินประกันผลงาน และจ่ายคืนโดยไม่มี
ดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ่ายเงินงวดสุดท้าย 
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9. อัตราค่าปรับ 
กรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างในอัตราวันละร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่ง

ศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างตลอดอายุสัญญา เริ่มในวันที่ผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ปฎิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา 
 

10. การโอนสิทธิ 
ผู้รับจ้างต้องไม่โอนสิทธิในการให้บริการจ้างเหมาแก่บุคคลอ่ืน หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนผู้ว่าจ้างจะด าเนินการริบ

หลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารที่ออกหนังสือค้ าประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้และ
ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
 

11. ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ 
 นายเลิศฤทธิ์ ศิริเศรษฐการ ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม (วิเทศนวัตกรรม) 
 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท์ 02 017 5555 ต่อ 625 (เลิศฤทธิ์)   โทรสาร 02 017 5566 
 อีเมล์ Lertrit.S@nia.or.th 


