เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference)
การจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ลูกจ้าง
ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย งานข้อมูลระบบนิเวศ
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้
เป็นนักรบทางเศรษฐกิจที่สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
การจ้างงานในท้องถิ่น และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เพื่อเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่ วยงานรับผิดชอบหลัก ใน
การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการ
สร้างความตระหนั กและการรับ รู้ จิ ตวิญ ญาณความเป็น ผู้ ป ระกอบการ สู่ กระบวนการบ่ มเพาะและการพั ฒ นา
ผู้ประกอบการ ตลอดจนการการเร่งรัดธุรกิจสู่ตลาดสากล ก่อให้เกิดการลงทุน ทั้งจากการลงทุนร่วมทุน นักลงทุน
บุคคล และนั กลงทุน บริษัทขนาดใหญ่ ในวิส าหกิจเริ่มต้น เพื่อให้เป็นนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ (New Economic
Warrior) สนับสนุนการเร่งพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและสังคมฐานความรู้
ในการนี้ สนช. ได้รับมอบหมายจาก รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักในการ
ดาเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ตามคาสั่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่
89/2558 เรื่อง คณะทางานขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ Startups ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นให้เป็นนักรบ
ทางเศรษฐกิจรุ่นใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยเน้นการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น
ตั้งแต่ขั้นการพัฒนาแนวคิด การพัฒนารูปแบบธุรกิ จ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม จนกระทั่งถึงการสร้าง
โอกาสและเร่งการเติบโต โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งวิสาหกิจเริ่มต้นทั่วไปและการสร้างฐานการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ภายในมหาวิทยาลัย
อีกทั้งคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ มีมติที่ประชุมครั้งที่ 8/2559 ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2559 จัดตั้ง ศูนย์
วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย (Startup Thailand Centre) เพื่อเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนแผนการดาเนินงานส่งเสริม
วิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น ของ สนช. รวมทั้ ง มี ค าสั่ ง กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ 94/2559 เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริห ารโครงการพัฒ นาธุรกิ จนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมอบหมายให้ สนช. โดยศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทยเป็น Project Management
Office ของ Agenda based Startup และ โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative
Startup) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อวางแผน ประสานงานและดาเนิ นการจัดทาข้อมูลระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น
2.2 เพื ่อ วางแผน ประสานงานร่ว มกับ หน่ว ยงานบูร ณาการ Agenda-based Startup ทั้ง ภายในและ
ภายนอกกระทรวงวิทยาศาสตร์ ภาคเอกชน และประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้น
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2.3 เพื่อวางแผน จัดทาข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานเพื่อรายงานต่อ คณะกรรมการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
3.1 วางแผนและกาหนดกรอบการดาเนินงานด้านข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้น ของศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย
และหน่วยงานร่ว มบูร ณาการ Agenda-based Startup ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน การศึก ษา
และประชาคมวิส าหกิจ เริ่มต้น
3.2 ดาเนินการและบริหารจัดการข้อมูล โครงการและงบประมาณ ตามกรอบแผนการดาเนินงานของการจัดทา
ข้อมูลให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
3.3 วางแผนการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของโครงการตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
3.4 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ สรุ ป รายงาน น าเสนอ ด าเนิ น การ และปฏิ บั ติ งานของโครงการ รวมทั้ งรายงานให้
สานักงานทราบเป็นระยะ
3.5 ติดต่อประสานงาน วางแผน ปรับปรุงแก้ไข และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานของโครงการได้
3.6 มีความสามารถในการเขียนสรุปผลงานจากโครงการต่างๆ การเขียนในรูปของเอกสารเผยแพร่ หรือเอกสาร
ในเชิงวิชาการ
3.7 บริหารงานด้านข้อมูลและจัดเตรียมรายงานเพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริหารงานของโครงการ
3.8 มี ค วามเข้ าใจระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ กฎหมายของส่ ว นราชการ สามารถบริ ห ารงานด้ า นฐานข้ อ มู ล เพื่ อ
ประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริหารงานของโครงการ
3.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. คุณสมบัติผู้รับจ้าง
4.1 เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
4.2 วุฒิ การศึกษาระดั บ ปริญญาตรีขึ้น ไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี สาขา
บริหารจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ
4.3 มี ค วามเชี่ ย วชาญในการใช้ โ ปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ MS Word, Excel , Power Point และ
มีความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ดี
4.4 สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ มีทักษะด้านติดต่อประสานงาน และทางานเป็นทีมได้ดี
4.5 มีความต้องการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ คิดในมุมบวก รู้จักแสวงหาโอกาส มีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการทางาน
มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.6 หากมีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ เชิงเศรษฐศาสตร์ การวางแผนบริหารโครงการ และด้านการ
วิเคราะห์ลูกค้า การตลาด แนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ระยะเวลาในการจ้าง
เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
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6. งบประมาณ
วงเงินทั้งสิ้นรวม 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
7. ราคากลางและแหล่งที่มา
7.1 ราคากลาง : 150,000 บาท
7.2 แหล่งที่มาของราคากลาง : .ใบสั่งจ้างเลขที่ PO6004-120 ลงวันที่ 3 เม.ย. 60
8. ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ
8.1 ค่าจ้าง
ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ ระยะเวลา 6 เดือน ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โดยค่าจ้างนี้ให้คิดรวมค่าใช้จ่ายค่าติดต่อสื่อสารแบบเหมาจ่าย ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างทุก เดือน สาหรับการ
ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์
ค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบาย มติ และประกาศของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
8.2 การจ่ายค่าจ้าง
จ่ายค่าจ้างทุกเดือน โดยจ่ายภายในไม่เกิน 15 วัน หลังจากที่ลูกจ้างโครงการส่งรายงานผลการดาเนินงาน
ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับรายงานฉบับดังกล่าวเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว และในเดือนสุดท้ายของการว่าจ้างผู้ถูกจ้างจะต้องส่งรายงานสรุปผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์
ก่อนรับเงินค่าจ้างเดือนสุดท้าย
8.3 วิธีการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาท โดยเช็คสั่งจ่ายในนามของลูกจ้างโครงการ
9. ผลงานที่จะส่งมอบ
9.1 รายงานผลการด าเนิ น งานประจ าเดื อ น จะต้ อ งส่ งมอบให้ สนช. ภายในวั น ที่ 25 ของแต่ ล ะเดื อ นซึ่ ง
รายละเอียดให้มีหัวข้ออย่างน้อยดังนี้ :
1) รายละเอียดโครงการ และรายละเอียดของงานที่ได้ทาการติดต่อประสานงาน
2) ผลการพัฒนาโครงการที่ดาเนินการไปแล้ว เช่น การประชุมหารือ การแสวงหาข้อมูล เป็นต้น
3) เอกสารอ้างอิงข้อมูลที่ใช้พัฒนาโครงการ
9.2 รายงานสรุป ผลการดาเนิน งานเมื่อครบระยะเวลาการดาเนินงาน 6 เดื อน ในการประสานงานและการ
พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น
10. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน
ข้อมูล เอกสาร ผลการศึกษาวิเคราะห์ และรายงาน ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้กับ
สนช. ตามสั ญ ญาจะตกเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ แ ละลิ ข สิ ท ธิ์ ข อง สนช. โดยผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งไม่ ส่ งมอบข้ อ มู ล เอกสาร
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ผลการศึกษาวิเคราะห์ และรายงาน ตลอดจนระบบที่ได้จากการปฎิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือนาไปใช้ประโยชน์โดย
ไม่ได้รับความยินยอมจาก สนช. หากกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้น สนช. ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ
ดาเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดแต่เพียงฝ่ายเดียว
ผู้รับจ้าง จะไม่เปิดเผยหรือนาไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกรรมสิทธิ์ ข้อมูล เอกสาร
และรายงานอื่นใด เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งข้อมูล หรือความลับทางธุรกิจหรือเอกสารใดๆ ไม่ว่าจะเป็น
บันทึกหรือจัดเก็บในรูปแบบใดของผู้ว่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้ว่าจ้าง
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย
นายปริวรรต วงษ์สาราญ
ตาแหน่ง ผู้จัดการโครงการ
โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 563
โทรสาร 02-017 5566
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