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เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference) 
การจ้างท่ีปรึกษาในโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน 

(Growth Program) 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคการศึกษา สู่กระบวนการบ่มเพาะและการพัฒนาผู้ประกอบการ ( Incubation) ตลอดจนการเร่งรัด
ธุรกิจสู่ตลาดสากล (Acceleration) เพ่ือกระตุ้นและดึงดูดให้เกิดการลงทุน ( Investment) ทั้งจากการลงทุน
ร่วมทุน (Venture Capital) นักลงทุนบุคคล (Angel) และนักลงทุนบริษัทขนาดใหญ่ (Corporate Venture) 
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่ส าคัญในภูมิภาค ทั้งยังมุ่ง
ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศ (ecosystem) ที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สนช. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานทางนวัตกรรม รวมถึงยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายผ่านกลไกในรูปแบบต่างๆ จึงขยายขอบเขตการให้ทุนแก่กลุ่มเป้าหมายจากกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise: SME) เพ่ิมเติมให้ครอบคลุมถึงกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startups) ผ่านกลไกการให้ทุนนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ที่อยู่ภายใต้ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือ
เศรษฐกิจ (Innovation for Economy Department) โดยที่ผ่านมาได้มีวิสาหกิจเริ่มต้นได้รับการสนับสนุน
จาก สนช. ผ่านกลไกนีแ้ล้วเป็นจ านวนหลายโครงการ 
  อย่างไรก็ดี หนึ่งในปัจจัยที่ท าให้วิสาหกิจเริ่มต้นไม่สามารถพัฒนาศักยภาพและเติบโตได้เต็มที่ คือขาด
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึง
ได้ริเริ่ม “โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program)” เพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจ
เริ่มต้นที่เคยได้รับอนุมัติโครงการผ่านกลไกการให้ทุนของ สนช. มาแล้ว และมีสถานะประกอบการที่เชื่อถือได้
แต่ยังขาดศักยภาพในบางด้านจึงท าให้นักลงทุนไม่พิจารณาลงทุน ให้มีโอกาสในการปรับปรุงบริษัท พัฒนา
ธุรกิจ และส่งเสริมจุดแข็งให้ดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น รวมถึงเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงนักลงทุนมากข้ึนด้วย 
  ในการนี้ ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจจึงมีความประสงค์ที่จะจัดจ้างที่ปรึกษาในโครงการ “Growth 
Program” เพ่ือให้วิสาหกิจเริ่มต้นได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการเงินและธุรกิจสตาร์ท
อัพ รวมถึงมีความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายนักลงทุน เพ่ือให้วิสาหกิจเริ่มต้นไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
สตาร์ทอัพในด้านต่างๆ มากขึ้น ตั้งแต่การบริหารจัดการภายใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ / บริการ ไปจนถึงการ
จัดการด้านการเงิน รวมถึงเพ่ิมโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งทุน  
 

2. ขอบเขตการด าเนินงาน 
  2.1  หารือวางแผนร่วมกับ สนช. ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วม
โครงการ 
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 2.2  ให้ค าปรึกษาแก่วิสาหกิจเริ่มต้นในด้านการเงิน รวมถึงการท าข้อมูลเงื่อนไขและสัญญา (Term 
Sheet) ส าหรับน าเสนอต่อนักลงทุน และ/หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ และประสานงานกับ
เครือข่ายที่ปรึกษาที่เล็งเห็นว่าเหมาะสมหรือจ าเป็นต่อการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น ติดตามและน าเสนอ
ความก้าวหน้าของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงชี้แนะแนวทางให้วิสาหกิจเริ่มต้นเตรียมข้อมูลเงื่อนไขและ
สัญญา (Term Sheet) ได้ 
 2.3 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในด้านที่เกี่ยวข้องตามที่ สนช. ร้องขอ เช่น ประสานงานกับนัก
ลงทุน หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น 
 2.4 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการ  
 

3. แผนการด าเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะด าเนินงาน 

เดือน 
1 

เดือน 
2 

เดือน 
3 

เดือน 
4 

เดือน 
5 

เดือน 
6 

1. วางเป้าหมายโครงการ และเป้าหมายของบริษัทที่เข้าร่วม
โครงการ 

      

2. ให้ค าปรึกษารายบริษัทในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และติดตาม
ความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้ 

      

3. แนะน าและนัดหมายให้บริษัทที่เข้าร่วมโครงการได้พบปะนัก
ลงทุน 

      

4. น าบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจ
เริ่มต้น 

      

5. ช่วยบริษัทสรุปเอกสารที่จะน าเสนอต่อนักลงทุน เตรียมงานนัด
หมายนักลงทุน 

      

6. ประเมินผลโครงการและข้อเสนอแนะ       
 
4. คุณสมบัติของท่ีปรึกษา  

4.1 บุคคลธรรมดาที่ประกอบวิชาชีพในการเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่จัดจ้าง และมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาท่ีจัดจ้างไม่น้อยกว่า 10 ปี 

4.2 เป็นผู้มีรายชื่อขึ้นทะเบียนในศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 
4.3 ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ในหน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ ห้างหุ้นส่วน บริษัท มูลนิธิ สมาคม หรือหน่วยงานอื่นใด แล้วแต่กรณี 
4.4 มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายนักลงทุนหรือแหล่งทุน 
4.5 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ด ี
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5. วงเงินค่าจ้าง 
  วงเงินค่าจ้าง 840,000.-บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ระยะเวลา 6 เดือน (15 มีนาคม – 14 กันยายน 2562)     

7. ราคากลางและแหล่งท่ีมา 
7.1 ราคากลาง 840,000.- บาท 
7.2 แหล่งที่มา: หนังสือแสดงหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่  

8 สิงหาคม 2556 (อัตราเงินเดือนพ้ืนฐานกลุ่มวิชาชีพการเงิน ช่วงประสบการณ์ 11-15 ปี) 
 

8. ผลงานที่จะต้องส่งมอบ 
8.1 รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน 
8.2 รายงานสรุปผลการด าเนินงานการให้ค าปรึกษา รวมถึงเอกสารแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 

(financial statement) ข้อมูลเงื่อนไขการลงทุน (Term Sheet) ของวิสาหกิจเริ่มต้น (startups) ที่เข้าร่วม
โครงการ อย่างน้อย 10 บริษัท ภายในวันที่ 14 กันยายน 2562  

 

9.  การจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา 
 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเป็นเงินบาทไทยและจ่ายตรงให้แก่ที่ปรึกษา โดยก าหนดจ่ายค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษา
เป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน จ านวน 6 เดือน โดยก าหนดจ่ายเมื่อที่ปรึกษาส่งรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือนภายในวันที่ 14 ของเดือน ตามที่ก าหนดในสัญญาให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรายงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

10. การบอกเลิกสัญญา 
  10.1 หากที่ปรึกษาท าผิดสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที 
 10.2 ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจ้าง
ได้ โดยผู้ว่าจ้างจะมีหนังสือแจ้งที่ปรึกษาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยที่ปรึกษาจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างในการเลิกสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือดังกล่าว 
 10.3 จากข้อ 10.2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษา โดยนับตามจ านวนวันที่เริ่มให้บริการจนถึง
วันที่เลิกสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานตามข้อ 8 แล้ว 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
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11. เงื่อนไขการจ้าง 
  11.1 หากที่ปรึกษาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงาน ให้ที่ปรึกษาเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนโดยให้เป็นไปตามระเบียบของส านักงานที่เกี่ยวข้องกับการนั้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก 
 11.2 ที่ปรึกษาจะต้องเก็บรักษาข้อมูลได้รับจากการด าเนินงานโครงการภายใต้เกณฑ์อ้างอิง (Terms 
of Reference) นี้ เป็นความลับ โดยที่ปรึกษาต้องไม่ส่งมอบข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใด หรือ
น าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง 
 11.3 ข้อมูล เอกสาร ผลการศึกษาวิเคราะห์ และรายงาน ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ที่ปรึกษาได้
ปฏิบัติงานให้กับผู้ว่าจ้าง ภายใต้เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference) จะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ 
ผู้ว่าจ้างเท่านั้น 


