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เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) 
จ้างเหมาบริการจัดการเดินทางเข้าร่วมงาน Web Summit 2018  

ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศและวิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรีที่ต้องการ
พัฒนา “วิสาหกิจเริ่มต้นเป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Warrior: NEW) และก าหนดให้
ประเทศไทยเป็นพ้ืนที่เปิดส าหรับการเติบโตของอาเซียน” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้เป็นนักรบ
ทางเศรษฐกิจที่สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิม การ
จ้างงานในท้องถิ่น และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เพ่ือเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการ
สร้างความตระหนักและความตื่นตัว จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการสู่กระบวนการบ่มเพาะและการพัฒนา
ผู้ประกอบการ ตลอดจนการการเร่งรัดธุรกิจสู่ตลาดสากล ก่อให้เกิดการลงทุน ทั้งจากการลงทุนร่วมทุน นัก
ลงทุนบุคคล และนักลงทุนบริษัทขนาดใหญ่ ในวิสาหกิจเริ่มต้น สนับสนุนการเร่งพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิ จ
ฐานนวัตกรรมและสังคมฐานความรู้ นั้น 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้มีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบนิเวศ
วิสาหกิจเริ่มต้นของไทยสู่ระดับสากล ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ส าหรับการเตรียมความพร้อมประเทศไทยไปสู่การเป็น 
Startup Nation หรือเป็นศูนย์กลางด้านวิสาหกิจเริ่มต้นในระดับสากล มุ่งหวังการเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับ
การเข้ามาของทรัพยากรจากต่างชาติ  ทั้งเรื่องการลงทุน การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ การตั้งสาขาส านักงานจาก
บริษัทใหญ่ การเป็นตลาดหรือประตูต้อนรับการไปสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงการเป็นผู้เชื่อมต่อตลาด
จากภายในประเทศไประดับสากล เพ่ือผลักดันวิสาหกิจเริ่มต้นไทยให้สามารถแข่งกับตลาดโลก ดังนั้น สนช. 
พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าร่วมงาน Web Summit 2018 ถือเป็นโอกาสในการแสวงหาความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่ส่งเสริมเรื่องวิสาหกิจเริ่มต้นในสาธารณรัฐโปรตุเกส และสามารถน ารูปแบบการจัดงานระดับโลกมา
ปรับใช้ในงาน Startup Thailand 2019 ซึ่งก าลังจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน ปี 2562 ได ้
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษานโยบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และแนวคิดใหม่

นวัตกรรมในระดับสากลจากผู้ก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น ผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคประชาสังคม ผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน Tech Startup และบริษัทในหลากประเทศชั้นน าด้านนวัตกรรมของโลก 

2.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายและแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการส่งเสริมระบบ
นิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นในระดับนานาชาติ 

2.3 เพ่ือศึกษาและเรียนรู้รูปแบบการจัดงานระดับโลกและน าองค์ความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางในการจัด
งาน Startup Thailand 2019 ส าหรับประเทศไทยต่อไป 
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3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
3.1 ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหาที่พัก ณ สาธารณรัฐโปรตุเกส ตามก าหนดการที่ สนช. ก าหนด 
3.2 ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหารถรับส่ง ณ สาธารณรัฐโปรตุเกส ตามก าหนดการที่ สนช. ก าหนด 
3.3 ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดท าประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะส าหรับการเดินทางให้แก่ผู้ร่วมเดินทาง รวมค่า

รักษาพยาบาลในต่างประเทศ โดยมีวงเงินประกันอย่างน้อยท่านละ 2,000,000 บาท 
3.4 ผู้รับจ้างต้องท าหน้าที่ติดต่อประสานงาน รวบรวมเอกสารต่างๆ และจัดท าวีซ่าให้กับผู้เดินทาง ตาม

จ านวนที ่สนช. ก าหนด 
 

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

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.7 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้รับจ้าง
ได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4.8 ผู้รับจ้างต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

4.9 ผู้ รั บจ้ า งต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้ อจั ดจ้ า งภาครั ฐด้ วย  ( Electronic Government 
Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 

4.10  ผู้รับจ้างซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

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

5. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 30 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีก าหนดเดินทางระหว่างวันที่ 4–10 พฤศจิกายน 

2561  
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6. วงเงินค่าจ้าง 
792,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
 

7. ราคากลางและแหล่งท่ีมา 
 7.1 ราคากลาง 792,000บาท 
 7.2 แหล่งที่มาของราคากลาง 
   -  บริษัท ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 
   -  บริษัท ทราเวล แอนด์ มอร์ จ ากัด 
   -  บริษัท ออสก้าร์ ฮอลิเดย์ ทัวร์ แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จ ากัด 
 

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

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

และหลังจากได้รับเอกสารวางบิลเรียกเก็บเงินจากผู้รับจ้างแล้ว ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลง
นามในสัญญา 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้ร้อยละ 5 เพ่ือเป็นเงินประกันผลงาน และจ่ายคืนโดย
ไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ่ายเงินงวดสุดท้าย 

 

9. อัตราค่าปรับ 
กรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างในอัตราวันละร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุด

หนึ่งศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างตลอดอายุสัญญา เริ่มในวันที่ผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ปฎิบัติให้ถูกต้องตาม
สัญญา 
 

10. การโอนสิทธิ 
ผู้รับจ้างต้องไม่โอนสิทธิในการให้บริการจ้างเหมาแก่บุคคลอ่ืน หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนผู้ว่าจ้างจะด าเนินการ

ริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารที่ออกหนังสือค้ าประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนก็
ได้และผู้รับจ้างจะต้องยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
 

11. ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ 
 ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย 
 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท 
 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท์ 02 017 5555 ต่อ 564 (พรพิชา) 
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 โทรสาร  02 017 5566 
 อีเมล์ ponpicha@nia.or.th หรือ startup@nia.or.th 


