เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference)
การจ้างเหมาจัดกิจกรรมภายใต้หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม
สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหาร (FoodTech Startup 102: Thai Delicious)
1. หลักการและเหตุผล
จากความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาการนวัตกรรม และฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ สนช. ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
อาหาร (FoodTech SMEs & Startups) ได้เกิดการน าองค์ ความรู้ ทางด้า นวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมาใช้ในการช่ว ยเพิ่มผลผลิ ต ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพในการผลิ ต สร้างมูล ค่าเพิ่มให้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ออกสู่ตลาด ซึ่ง จะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และเป็นโอกาส
และความท้ า ทายในการเพิ่ ม การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาให้
ผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจและมีทักษะในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม และเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถประสบความสาเร็จทางธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ เช่น
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การวางแผนธุรกิจ การบริหารการเงิน และทักษะที่สาคัญในการสร้างนวัตกรรมใน
ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมและการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
หลักสูตรดังกล่าวจะทาให้ผู้ประกอบการมีแนวคิดริเริ่มและให้ความสาคัญกับการนา “นวัตกรรม”
มาบูรณาการในการพัฒนาธุรกิจ ด้านอาหาร ตระหนักถึงประโยชน์ในการปรับใช้องค์ความรู้ดังกล่าว และนา
กระบวนการนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างให้เกิดระบบนวัตกรรมและ
วัฒ นธรรมนวัตกรรมในระดับ องค์ก ร ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒ นานวัตกรรมให้ เ กิด ขึ้ น อย่างต่อ เนื่ อ ง
ซึ่งความสาเร็จขององค์กรธุรกิจนวัตกรรม ต้องอาศัยการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรม ปรับเปลี่ยน
แนวคิดและกระบวนการทางธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยี เพื่อสร้างให้เกิดแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ บริการ และการผลิต ต่อยอดองค์ความรู้เชิงธุรกิจนวัตกรรมให้กับธุรกิจขนาดกลาง
ขนาดเล็ ก (SMEs) และสร้ างธุร กิจ ให้ กับวิสาหกิจเริ่มต้นที่ เกิดใหม่ (Startups) ด้ว ยการนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการใน
การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก สนช. ในส่วนของโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open
Innovation) และกลไกอื่นๆ ได้อีกด้วย
ด้วยเหตุนี้ สถาบันวิทยาการนวัตกรรม และฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สนช. จึงได้ร่วมกันจัดทา
หลั ก สู ต รส่ ง เสริ ม ความสามารถทางนวั ต กรรมส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ นวั ต กรรมอาหาร ภายใต้ ชื่ อ
“FoodTech Startup 102: Thai Delicious” ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้าน
นวัตกรรมอาหาร (FoodTech Startups) และธุรกิจนวัตกรรมอาหารที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech
Startups) ให้มีศักยภาพและความพร้อมก่อนที่จะส่งต่อเพื่อ เข้าสู่กระบวนการขอรับทุนสนับสนุนจาก สนช.
ต่อไป
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โดยการจัดทาหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ ดังนี้
1) เพื่อให้คาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้
เกิดการนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างให้เกิดธุรกิจ
นวัตกรรมด้านอาหารที่มีศักยภาพ (Groom)
2) เพื่อพัฒนาคุณภาพและเร่งรัดการพัฒนาข้อเสนอโครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการสาหรับใช้
ในการยื่นขอรับทุนสนับสนุนจาก สนช. (Grant)
3) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจและโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น
ด้านนวัตกรรมอาหาร โดยการให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ และเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
แผนธุรกิจเพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน (Growth)
4) เพื่อสร้ างให้ เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างผู้ประกอบการวิส าหกิจเริ่มต้นด้านนวัตกรรม
อาหารของไทย ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมอาหารของ
ประเทศ (Network)
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดหาสถานที่ในการจัดกิจกรรม และผู้เชี่ยวชาญในการให้คาแนะนาแก่ผู้ประกอบการทั้ง
ทางด้านแนวทางการทาธุรกิจ การพัฒนาสินค้าหรือบริการ และการพัฒนาแผนธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไป
ได้จริง
2.2 เพื่อออกแบบกิจกรรมภายใต้หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรมอาหาร (FoodTech Startup 102: Thai Delicious)
2.3 เพื่อประสานงานและอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
มีประสิทธิภาพ
3. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็ น นิ ติบุ คคลซึ่งอยู่ ร ะหว่างถู กระงับ การยื่น ข้ อเสนอหรื อทาสั ญญากับหน่ว ยงานของรั ฐ ไว้
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบั ญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้ นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบั ติ และไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
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3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็ น ผู้ มีผ ลประโยชน์ ร่ ว มกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้ แ ก่ส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังกาหนด
3.11 ผู้ เ สนอราคาต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลาง
3.12 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.13 ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.14 ผู้ เ สนอราคาต้ อ งมี ผ ลงานประเภทเดี ย วกั น กั บ งานที่ ป ระกวดราคาจ้ า งในวงเงิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า
900,000.-บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ว นราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริ ห ารราชการส่ ว นท้ องถิ่น หน่ ว ยงานอื่นซึ่ง มี กฎหมายบั ญญั ติ ให้ มีฐ านะเป็ นราชการบริห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชื่อถือ
4. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าของกิจการ หรือตัวแทนจากบริษัทภาคเอกชน ทั้งในรูปแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีแผนในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารและมีความพร้อม
ทางด้านเทคโนโลยี โดยได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะทางานของ สนช. จานวนอย่างน้อย 15 บริษัท
5. ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของผู้รับจ้าง
5.1 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม
สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหาร (FoodTech Startup 102: Thai Delicious)
5.2 จัดทาและนาส่งรายงานขั้นต้น (Inception Report) รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)
และรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อมแบบประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งในระหว่างและภายหลัง
เสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม เพื่อเสนอผลการดาเนินงานที่ผ่านมา จานวน 5 ชุด พร้อมไฟล์สาเนารายงานเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ชุด ที่บันทึกในเอ็กซ์เทอร์นัล ฮาร์ดดิสก์ (External Hard Disk)
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6. ขอบเขตการดาเนินงาน
6.1 ประสานงานวิทยากร ผู้ร่วมงาน อาคารสถานที่ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมสาหรับจัดงาน รวมถึง
ห้องรับรองวิทยากร ตามกาหนดการของผู้ว่าจ้าง พร้อมจัดหาอุปกรณ์อานวยความสะดวกที่จาเป็น หรือตามที่ผู้
ว่าจ้างร้องขอ
6.2 ผู้รับจ้างเป็นผู้ทาสัญญาเช่าพื้นที่จัดงานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ตามสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
และจะต้องรั บ ผิ ดชอบค่าใช้จ่ ายในการจัดงานทั้งหมด เช่น ค่าบริการสถานที่ ค่าค้าประกันพื้นที่เสี ยหาย
ค่าไฟฟ้าและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าพนักงานทาความสะอาด การจัดปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงค่าปรับ
ในกรณีที่ทาผิดจากระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานเจ้าของสถานที่
6.3 ออกแบบ ผลิตงานโครงสร้างสาหรับเวทีวิทยากร ติดตั้ง ตกแต่ง พื้นที่จัดงานโดยรอบให้มีความ
สวยงาม อุปกรณ์เครื่องเสียง อุปกรณ์สาหรับการฉายสื่ อมัลติมีเดีย ให้สามารถดาเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงแบ็คดรอป (Backdrop) สาหรับถ่ายภาพตลอดอายุสัญญา
6.4 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน เช่น ค่าวิทยากร ค่าเดินทางของวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องเขียน ของใช้สานักงานประกอบการจัดงาน ค่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก
วิทยากร ค่าเอกสารการจัดงานและ/หรือเตรียมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งให้ผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตลอดอายุสัญญา
6.5 จัดทาและดาเนินการหลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการธุร กิจ
นวัตกรรมอาหาร (Startup 102: FoodTech - Thai Delicious) ให้มีความต่อเนื่อง
6.6 จัดทารายงานสรุปผลการจัดงาน และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน
6.7 ออกแบบ ผลิ ต และจั ดทา เสื้ อส าหรับหลักสู ตรส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม ส าหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหาร จานวนอย่างน้อย 100 ตัว
6.8 ออกแบบ ผลิตสติ๊กเกอร์ชื่อเล่นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ
6.9 จัดให้มีการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ดังนี้
- บันทึกภาพนิ่งดิจิตอลตลอดกิจกรรม โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วม
กิจกรรม และระหว่างจัดกิจกรรมต่างๆ
- บันทึกภาพเคลื่อนไหวตลอดกิจกรรม
- บันทึกภาพเคลื่อนไหวและตัดต่อแสดงไฮไลต์ตลอดงานให้มีความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที 3 นาที
และ 5 นาที บันทึกในเอ็กเทอร์นอล ฮาร์ดดิสก์ (External Hard disk)
- จั ดทาเนื้ อหาส าหรั บ การประชาสั มพั นธ์กิจ กรรมและโครงการต่า งๆ ในกิจกรรม ผ่ านทาง
ช่องทางต่างๆ
6.10 เตรียมโน้ตบุคกลาง 1 เครื่องสาหรับให้วิทยากรใช้ในการนาเสนอ รวมทั้ง เตรียมอุปกรณ์แปลง
สัญญาณ (Connector) หลายรูปแบบ สาหรับเสียบกับคอมพิวเตอร์ทุกรุ่น และจัดหาปลั๊กพ่วงมาให้เพียงพอต่อ
จานวนผู้มาร่วมงาน
6.11 ออกแบบ และจั ดทาป้ ายไวนิล แนวตั้ง (X-stand) ส าหรับประชาสั มพั นธ์ กาหนดการ และ
วิทยากรตลอดโครงการ
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7. วงเงินค่าจ้างโดยประมาณ
วงเงินงบประมาณไม่เกิน 2,750,000.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
แล้ว ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามขอบเขตการดาเนินงาน
8. ราคากลางและแหล่งที่มา
8.1 ราคากลาง : 2,750,000.-บาท
8.2 แหล่งที่มาของราคากลาง
- บริษัท อีเว้นท์ ไนน์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด
- บริษัท ออลเดย์ ปรินซ์ติ้ง แอนด์เอ็กซิบิชั่น จากัด
- บริษัท โน้ตซาวด์ ซิสเท็ม จากัด
9. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
รายละเอียดการดาเนินงาน

30

วัน
60

90

1. ประสานงานวิทยากร ผู้ร่วมงาน อาคารสถานที่ ผู้รับจ้างทาสัญญาเช่า
พื้นที่จัดงานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
2. ออกแบบ ผลิตงานโครงสร้างสาหรับเวทีวิทยากร สาหรับเตรียมติดตั้ง
ตกแต่งพื้นที่จัดงาน
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ของใช้สานักงานประกอบการจัดงาน
4. จัดกิจกรรมหลักสูตร FoodTech Startup 102: Thai Delicious
5. จัดทาเนื้อหาเพื่อใช้ในการประชาสั มพันธ์กิจกรรม และโครงการของ
บริษัทที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านสื่อต่างๆ ของ สนช.
6. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ: ทั้งนี้กาหนดการจัดกิจกรรมหลักสูตร FoodTech Startup 102: Thai Delicious ขึ้นอยู่กับ สนช.
10. การส่งมอบผลงาน
ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งผลงานดังต่อไปนี้เป็นจานวน 3 ชุด พร้อมไฟล์สาเนารายงานเป็นอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 3 ชุด ที่บันทึกลงใน ยูเอสบี แฟลชไดร์ฟ (USB Flash Drive) หรือเอ็กซ์เทอร์นัล ฮาร์ดดิสก์ (External
Hard Disk)
10.1 รายงานเบื้ อ งต้ น (Inception Report) ที่ ป ระกอบด้ ว ยแผนการด าเนิ น งาน ก าหนดการ
รายละเอียดและขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน ตามขอบข่ายของงาน และครอบคลุมขอบเขตของโครงการทั้งหมด
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10.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ที่ประกอบด้วยข้อมูลและรูปภาพที่แสดงให้เห็นถึง ผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งไฟล์ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้มีการบันทึกไว้ในระหว่างการจัดกิจกรรม และ
แบบประเมินความพึงพอใจในหลักสูตรโดยการประเมินจากผู้ที่มาเข้าร่วมโครงการ
11. การเบิกจ่ายค่าจ้าง
11.1 การเบิกจ่ายค่าจ้าง: ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้าง โดยจะจ่ายค่าจ้างให้
ภายหลังจากผู้รับจ้างได้ส่งมอบผลงานให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจ
จ้างได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยผู้ว่าจ้างจะสั่งจ่ายเช็คในนามของผู้รับจ้าง จานวน 2 (สอง) งวด ดังนี้
งวดที่ 1 กาหนดจ่ายร้ อยละ 40 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่ งผลงานที่ต้องส่ งมอบรายงาน
เบื้องต้น (Inception Report) ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา หลังจาก
กรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับรายงานดังกล่าวแล้ว
งวดที่ 2 (สุดท้าย) ก าหนดจ่ า ยร้ อ ยละ 60 ของวงเงิ น ค่ า จ้ า ง เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งส่ ง ผลงานที่ ต้ อ งส่ ง มอบ
รายงานฉบับสมบู รณ์ (Final Report) ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสั ญ ญา
หลังจากกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับรายงานดังกล่าวแล้ว
12. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน
ข้อมูล เอกสาร และรายงาน ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่ผู้รับจ้างได้จากการปฏิบัติงานนี้ ตามสัญญาจะตก
เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) โดยผู้รับจ้างจะไม่ส่งมอบ
และไม่เผยแพร่ ข้อมูล เอกสาร และรายงาน ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือ
นาไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก สนช.
13. ค่าปรับ
หากผู้ประเมิน/ผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด ผู้รับจ้างจะต้องชาระค่าปรับ
ให้แก่สานักงานฯ โดยกาหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของมูลค่าเงินจัดจ้าง นับถัดจากวันที่
กาหนดแล้วเสร็จตามที่กาหนดหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้ประเมิน/
ผู้รับจ้างยอมให้สานักงานฯ เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ประเมิน/ผู้รับจ้างทางานล่าช้ าเฉพาะส่วนที่
เกินกว่าจานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
14. จรรยาบรรณของผู้รับจ้าง
14.1 ห้ามเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคและการค้าของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างเข้าไปทาการ
สารวจข้อมูล (Non-Disclosure Agreement) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มเข้าไปให้บริการฯ หรือ
เซ็นสัญญา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
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14.2 กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็นแก่สาธารณชน ผู้รับจ้างจะต้องให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นตาม
หลักวิชาการที่ไม่อ้างอิงหรือระบุถึงบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้ างเข้าไปทาการสารวจข้อมูล (เว้นแต่ได้รับ
การยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล) ตามที่ตนทราบอย่างถ่องแท้แก่สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง
15. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันวิทยาการนวัตกรรม และฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-017-5555 ต่อ 602 (ปุญชรัสมิ์), ต่อ 525 (จิตรภณ)
โทรสาร: 02-017-5566
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: phuncharat@nia.or.th (ปุญชรัสมิ์), jittrapon.j@nia.or.th (จิตรภณ)
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