ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
จ้างเหมาจัดกิจกรรมค่ายผู้นานวัตกรรมรุ่นใหม่ (Next Innovation Leader Camp)
1 หลักการและเหตุผล
ตามที่รั ฐ บาลมีน โยบายปรั บ โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ ของประเทศและวิสั ยทั ศน์นายกรัฐ มนตรี
ที่ ต้ อ งการพั ฒ นา “วิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น เป็ น นั ก รบทางเศรษฐกิ จ ใหม่ (New Economic Warrior:NEW) และ
กาหนดให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่เปิดสาหรับการเติบโตของอาเซียน” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้
เป็นนักรบทางเศรษฐกิจ ที่สามารถใช้ทรั พยากรของประเทศในการผลิ ตสินค้าและบริการมุ่งเน้นการสร้า ง
มูลค่าเพิ่ม การจ้างงานในท้องถิ่นและการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่
เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสานัก
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการสร้างความตระหนักและความ
ตื่นตัว (Awareness) จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial mindset) สู่กระบวนการบ่ม
เพาะและการพัฒ นาผู้ ประกอบการ (Incubation) ตลอดจนการเร่งรัดธุรกิจสู่ ตลาดสากล (Acceleration)
ก่อให้เกิดการลงทุน (Investment) ทั้งจากการลงทุนร่วมทุน (Venture Capital) นักลงทุนบุคคล (Angel)
และนักลงทุนบริษัทขนาดใหญ่ (Corporate Venture Capital) ในวิสาหกิจเริ่มต้น สนันสนุนการเร่งพัฒนา
ประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและสังคมฐานความรู้ โดยให้ความสาคัญแก่การเป็นพื้นที่เปิด ประการ
ได้แก่
1. ผู้ที่มีทักษะสูงจากทั่วโลก (Talent)
2. เร่งการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น (Business Growth)
3. สนับสนุนการลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Investment)
4. การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น (Ecosystem)
ในการนี้ สานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมวิส าหกิจ
เริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee) ได้พัฒนาแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ของ
ประเทศไทย (พ.ศ. 2559- 256 ) ซึ่งได้กาหนดแนวทางส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ของไทย โดยเร่ง
ดาเนินการให้มีการเพิ่มบทบาทของสถาบันการศึกษาในการสร้างความตระหนัก สร้างความตื่นตัว การบ่มเพาะ
วิสาหกิจเริ่มต้น การบริหารจัดการนวัตกรรม ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ผลักดันให้
สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาและปรับเปลี่ยน
โครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ จาเป็นต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ในการผลักดันให้สถาบันการศึกษาที่มี
ศักยภาพเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาแห่งการประกบอการ (Entrepreneurial institute) และ
ด าเนิ น การร่ ว มกั บ ภาครั ฐ ในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา นั ก วิ จั ย และผู้ ป ระกอบการ
ให้สามารถเข้ากับทรัพยากรที่จะส่งเสริมพัฒนาธุรกิจจากความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ และ
เป็น New Engine of Growth ของประเทศ
การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ของวิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้น นั้น ต้ อ งพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ค วบคู่ กั บ การพั ฒ นารูป แบบธุรกิจ
นวัตกรรม (Business Model Innovation) แต่ส่วนใหญ่นักเรียนนักศึกษาจะเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี แต่
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ขาดองค์ความรู้ทางด้า นการดาเนินธุรกิจ การออกแบบ และการตลาด ตลอดจนขาดความชานาญในการทา
ธุ ร กรรมต่ า งๆ เช่ น ด้ า นบั ญ ชี ด้ า นนิ ติ ก รรม ด้ า นบุ ค คล ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น มี ก ารพั ฒ นาความเป็ น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial) และเร่งสร้างอย่างเป็นระบบ นอกเหนือจากการพัฒนาเชิงเทคโนโลยีเพียง
อย่างเดียว โดยการจัดตั้งโปรแกรมเพื่อบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น (Accelerator Program) เพื่อ
สร้างให้เกิดมาตรฐานในการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างมาตรฐานในการคัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้นในระยะ
Pre-Seed เพื่อพิจารณาขอรับสิทธิประโยชน์หรือเงินทุนให้เปล่า (Grants) ซึ่งจะช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจ
นวัตกรรมที่มีความเข้มแข็ง และสามารถเติบโตได้ อย่างรวดเร็ว ผ่ านการพัฒ นาความเป็นผู้ ประกอบการ
(Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentor) โดยมีเป้าหมายคือ อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
บุคลากรในสถาบันศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
2 วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดกิจกรรมการให้ความรู้ พัฒนาและเสริมสร้างความเป็นผู้นาเยาวชนแห่งวิสาหกิจเริ่มต้น
2.2 เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายและสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้ง ภาคเอกชน และ
ภาครัฐให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น (Startup)
3 กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
4. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
ตามที่เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5 ไม่เป็ น บุ คคลซึ่งถูกระบุ ชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็นผู้ ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7 ไม่เป็นผู้ได้รับ เอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้รับจ้างได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.8 ผู้รับจ้างต้องไม่อยู่ ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ 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
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4.10 ผู้รับจ้างซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
4.11 ผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์การรับจ้างงานด้านการจัดงานกิจกรรมที่คล้ายคลึงกับงานที่จ้างนี้
จากหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยต้องแนบสาเนาคู่สัญญาจ้างหรือสาเนาใบรับรองผลงานที่มี
มูลค่า 1,700,000.-.บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และอายุการทาสัญญาไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่ส่งมอบ
ผลงานถึงวันที่มีการยื่นซองการจ้างครั้งนี้
5 ลักษณะของกิจกรรม
5.1 Startup Roadshow on Campus กิ จ กรรมเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ Next Innovation
Leader’s Camp ให้ความรู้เกี่ยวกับ Startup และสร้างความเข้าใจในธุรกิจ Startup ในกลุ่มมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 8 แห่งในกรุงเทพมหานคร
5.2 การจัดกิจกรรมค่ายผู้นาเยาวชนวิสาหกิจเริ่มต้น
6. ขอบเขตการดาเนินงาน
6.1 จัดกิจกรรม Startup Roadshow on Campus
6.1.1 ดาเนินการจัดกิจกรรมจานวนไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง โดยมีระยะเวลากิจกรรมต่อครั้งไม่น้อย
กว่า 1 วัน และมีจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 800 คน
6.1.2 ออกแบบและผลิต Startup booth (ชุดเคลื่อนที่) พร้อมจัดทา Roll up จานวน 2 ชิ้น
เพื่อให้คาแนะนาและความรู้เกี่ยวกับ Startup ในรูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม อาทิ
ภาพโปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ และพื้นที่ที่สามารถนาเสนอการบริการจากภาครัฐ เพื่อการ
สนับสนุนและการต่อยอดทางธุรกิจของ Startup (Government Service)
6.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ Startup เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ Startup แก่
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย กลุ่มผู้ประกอบการที่สนใจในธุรกิจ Startup และประชาชน
ทั่วไป อาทิ
 การถ่ายทอดความรู้จาก Startup ที่ประสบความสาเร็จ
 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการอบรมและเอกสารประกอบการอบรม
 จัดหา ประสาน และอานวยความสะดวกแก่วิทยากร รับผิดชอบค่าตอบแทน
วิทยากรพร้อมดูแลและรับผิดชอบ การเดินทางและที่พักของวิทยากร
 จัดหาอาหารว่างสาหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ตากว่า 800 ชุด
 จัดหาของที่ระลึกไม่ต่ากว่า 1,000 ชิ้น
 เมื่อจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ต้องตัดต่อวีดิโอสรุปภาพรวมกิจกรรมทั้งหมดจานวน
1 คลิป ความยาวไม่เกิน 3 นาที
 จัดกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม
6.1.4 จัดทาเว็บไซต์เฉพาะเรื่อง (Microsite) สาหรับลงทะเบียนในโครงการ Next Innovation
Leader’s Camp
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6.2 จัดกิจกรรมค่ายผู้นาเยาวชนวิสาหกิจเริ่มต้น
6.2.1 ดาเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบค่ายอบรม สาหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
โดยก าหนดจั ด ในกรุง เทพมหานคร ระยะเวลา วั น โดยมี จ านวนนั ก ศึ ก ษาเข้ าร่ว ม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 คน
6.2.2 ประสานจัดหาสถานที่จัดกิจกรรม จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์สาหรับการอบรม
ระยะเวลา วัน โดยให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม ครอบคลุมการจัดกิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วย
 พื้นที่ลงทะเบียน
 พื้นที่เวทีกิจกรรม
 พื้นที่ตกแต่งอื่นๆ ตามเหมาะสม
6.2.3 ออกแบบ ก่อสร้าง และตกแต่งเวทีกิจกรรม ผลิตโครงสร้างฉากหลังเวที พร้อมจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายอบรม และติดตั้งระบบภาพ แสง สี เสียง ที่จาเป็น
พร้อมทั้งตกแต่งสถานที่โดยรวมภายในงาน อาทิ Archway และพื้นที่โดยรอบ ให้มีความ
เหมาะสม
6.2.4 จัดหาวิทยากรในการอบรมกิจกรรมผู้นาเยาวชนวิสาหกิจเริ่มต้น ให้ความรู้แก่นักศึกษาที่
เข้าร่วม กิจกรรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น และการเตรียม
ความพร้อมสาหรับการเป็นผู้นาในอนาคต
6.2.5 จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านที่พัก และค่าเดินทางสาหรับนักศึกษา และวิทยากรไม่
น้อยกว่า 100 คน รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มสาหรับนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิทยากร
และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 120 ชุด
6.2.6 จัดทาเกียรติบัตรผ่านการอบรมมอบแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม
6.2.7 บันทึกภาพนิ่ง และภาพวิดีโอตลอดกิจกรรม พร้อมนาขึ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต จานวน
3 ครั้งและตัดต่อวิดิโอสรุปกิจกรรมจานวน 1 คลิป ความยาวไม่เกิน 3 นาที
6.2.8 จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ประสานงาน และตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม
6.2.9 จัดทาเสื้อในกิจกรรมไม่น้อยกว่า 200 ตัว
6.2.10 จัดหาพิธีกรสาหรับดาเนินงานตลอดทั้งกิจกรรม
6.3 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายผู้นาเยาวชนวิสาหกิจเริ่มต้น
6.3.1 จั ดทาแผนประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านสื่อต่างๆ โดนเสนอ
แนวคิด รูปแบบ วิธีการประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนพร้อมนาเสนอ
แผนงาน รายละเอียดการดาเนินงาน และปริมาณงานที่ชัดเจน
6.3.2 การประชาสั มพัน ธ์กิจกรรมค่ายผู้ นาเยาวชนวิส าหกิจเริ่ม ต้น โดยดาเนินการโฆษณา
ประชาสั ม พั น ธ์ ภ าพรวมการจั ด กิ จ กรรมค่ า ยผู้ น าเยาวชนวิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น ทางสื่ อ
หนั งสื อพิมพ์ สื่ อนิ ตยสาร สื่ อออนไลน์ สื่ อสั งคมออนไลน์ ที่มีความเกี่ยวข้องและตรง
กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง
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7 ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลาในการดาเนินการ 105 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
8. งบประมาณ
5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
9. ราคากลางและแหล่งที่มา
9.1 ราคากลาง : 5,482,000.-บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
9.2 แหล่งที่มาของราคากลาง :
- บริษัท เกิร์ลเนชั่นจากัด
- บริษัท เวิร์ก ทู บี อีเว้นต์ จากัด
- บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จากัด
10 เอกสารการส่งมอบงาน
10.1 รายงานผลการดาเนินงานฉบับที่ 1 กาหนดส่งมอบภายใน 30 วันนับถัดจากวันนามในสัญญา
จ้าง โดยจัดทาเป็นรูปเล่มต้นฉบับ 1 (หนึ่ง) ชุด และสาเนา 5 (ห้า) ชุด พร้อมสาเนาบรรจุลงในแผ่น DVD
จานวน 2 (สอง) แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ โดยมีรายละเอียดการ
ออกแบบ แนวความคิดการจัดกิจกรรม รูปแบบการจัดกิจกรรม รูปแบบการจัดเตรียมสถานที่และอุป กรณ์
รูปแบบการบริหารจัดการงานประกอบด้วย
10.1.1 กิจกรรม Startup Roadshow on Campus (มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ)
1) การออกแบบ แนวความคิดการจัดกิจกรรม
2) รูปแบบ วิธีการดาเนินงาน และรายละเอียดการจัดกิจกรรม
3) ผลการประสานงานจัดหาสถานที่ และการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
4) รู ป แบบการจัดเตรียมสถานที่ จัด กิจกรรม ได้แก่ การตกแต่งสถานที่ การ
ตกแต่งพื้นที่กิจกรรม การจัดทาป้ายบอกทาง
5) รูปแบบการบริการจัดการงาน ได้แก่ การจัดการระบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม การอานวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมกิจกรรม
6) แผนการดาเนินกิจกรรม
10.1.2 จัดกิจกรรมค่ายผู้นาเยาวชนวิสาหกิจเริ่มต้น
1) การออกแบบ แนวความคิดการจัดกิจกรรม
2) รูปแบบ วิธีการดาเนินงาน และรายละเอียดการจัดกิจกรรม
3) ผลการประสานงานจัดหาสถานที่ และการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
4) รู ป แบบการจัดเตรียมสถานที่ จัด กิจกรรม ได้แก่ การตกแต่ง สถานที่ การ
ตกแต่ ง พื้ น ที่ กิ จ กรรม การจั ด ท าป้ า ยบอกทาง การจั ด เตรี ย มพิ ธี ก ร การ
จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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5) รูปแบบและรายละเอียดการอานวยความสะดวกแก่นักศึกษา วิทยากร และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดการเรื่องการเดินทาง สถานที่พัก อาหาร
และเครื่องดื่ม
6) รูปแบบการบริการจัดการงาน ได้แก่ การจัดการระบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม การอานวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมกิจกรรม
7) แผนการดาเนินกิจกรรม
10.1.3 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายผู้นาเยาวชนวิสาหกิจเริ่มต้น
1) การออกแบบ แนวความคิดการประชาสั ม พันธ์ กิจ กรรมค่า ยผู้ นาเยาวชน
วิสาหกิจเริ่มต้น
2) รูปแบบ วิธีการดาเนินงาน และรายละเอียดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่าย
ผู้นาเยาวชน วิสาหกิจเริ่มต้น
3) แผนการดาเนินกิจกรรม
10.2 รายงานผลการดาเนินงานฉบับที่ 2 กาหนดส่งมอบภายใน 90 วันนับถัดจากวันนามในสัญญา
จ้าง โดยจัดทาเป็นรูปเล่มต้นฉบับ 1 (หนึ่ง) ชุด และสาเนา 5 (ห้า) ชุด พร้อมสาเนาบรรจุลงในแผ่น DVD
จานวน 2 (สอง) แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ โดยมีรายละเอียดผลการ
ดาเนินงาน ประกอบด้วย
10.2.1 จัดกิจกรรม Startup Roadshow on Campus (มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ)
ทั้ง 8 มหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ
10.2.2 จัดกิจกรรมค่ายผู้นาเยาวชนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Young Leadership Camp)
แล้วเสร็จ
10.3 รายงานผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ กาหนดส่งมอบภายใน 105 วันนับ ถัดจากวันนามใน
สัญญาจ้าง โดยจัดทาเป็นรูปเล่มต้นฉบับ 1 (หนึ่ง) ชุด และสาเนา 5 (ห้า)ชุด พร้อมสาเนาบรรจุลงในแผ่น DVD
จานวน 2 (สอง)แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ โดยมีรายละเอียดผลการ
ดาเนินงาน ประกอบด้วย
10.3.1 ผลการจัดกิจกรรม Startup Roadshow on Campus (มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ)
ทั้ง 8 มหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ
10.3.2 ผลการจัด กิจกรรมค่ายผู้นาเยาวชนวิส าหกิจเริ่มต้น (Startup Young Leadership
Camp) แล้วเสร็จ
11. การจ่ายค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างกาหนดจ่ายค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบผลงานให้แก่คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุของผู้ว่าจ้าง
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดาเนินการตรวจรัยผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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โดยกาหนดการจ่ายค่าจ้าง จานวน 3 งวดดังนี้
งวดที่ 1 กาหนดจ่ายร้อยละ 40 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงานผลการดาเนินงาน
ฉบับที่ 1 ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 กาหนดจ่ายร้อยละ 0 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงานผลการดาเนินงาน
ฉบับที่ 2 ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) กาหนดจ่ายร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงานผลการ
ด าเนิ น งานฉบั บ สมบู ร ณ์ ภายใน 105 วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ล งนามในสั ญ ญา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
12. อัตราค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยกาหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของ
มูลค่าเงินจัดจ้างตามสัญญา นับถัดจากวันที่กาหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรื อวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึง
วันที่ทางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้า ง
ทางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
13. การโอนสิทธิ
ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งไม่ โ อนสิ ท ธิ ใ นการให้ บ ริ ก ารจ้ า งเหมาแก่ บุ ค คลอื่ น หากผู้ รั บ จ้ า งฝ่ า ฝื น ผู้ ว่ า จ้ า งจะ
ดาเนินการริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารที่ออกหนังสือค้าประกันสัญญาเป็นจานวนเงินทั้งหมด หรือ
บางส่วนก็ได้และผู้รับจ้างจะต้องยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วย
14. ผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ
ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย
สานักงานนวัตกรรมห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 02 017 5555 ต่อ 209
โทรสาร 02 017 5566
อีเมล์ startup@nia.or.th
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