เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference)
จ้างเหมาการดาเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการ
ทีม่ ีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 2
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากความสาเร็จในการดาเนินงานส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมของ สนช. ซึ่งได้จัดอบรม
“การจัดการนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 1” ที่ผ่าน
มา และจากความร่วมมือระหว่าง สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม ตลอดจนการให้ความรู้ ความ
เข้าใจในการบริหารจัดการนวัตกรรมเชิงองค์กรสาหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ เพื่อเป็นการ
พัฒ นาศักยภาพและความยั่ งยื น ทางธุร กิจ การผลั กดั นให้ เกิ ดศักยภาพ และความส าเร็จขององค์ กรธุรกิ จ
นวัตกรรม ต้องอาศัยการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรม พัฒนาและเร่งสร้างแนวคิดและกระบวนการ
ทางธุรกิจบนพื้นฐานของอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้า เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างให้เกิดแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์บริการและการผลิต ต่อยอดองค์ความรู้เชิงธุรกิจนวัตกรรมให้กับธุรกิจและสร้าง
ธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้เกิดปัจจัยทางการแข่งขัน
กันของธุรกิจที่สูงขึ้น ผู้ป ระกอบการธุรกิจ จาเป็นต้องตื่นตัวและตระหนักต่อ การเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงการ
แสวงหาแนวคิดริ เริ่ มและให้ ความส าคั ญ กั บการนา “นวัตกรรม” มาบู รณาการ โดยการใช้ป ระโยชน์ จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพในการบริหารจัดการ การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนการ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีมาปรับปรุงรูปแบบการทา
ธุรกิจเดิมสู่ธุรกิจนวัตกรรม เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง
สนช. โดย สถาบันวิทยาการนวัตกรรมและฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม (Mind Credit, Regional
Connect และMarket Innovation) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ รวมถึ งหน่ ว ยงานพั น ธมิ ต ร ทั้ งภาครัฐ และเอกชน จึ งได้ ก าหนดจั ด ท าหลั ก สู ต รเพื่ อ ฝึ ก อบรมยกระดั บ
ความสามารถทางนวัตกรรมให้ กับ ผู้ป ระกอบการในกลุ่ มอุตสาหกรรมอาหารและสุ ขภาพ ภายใต้ชื่อ “การ
จัดการนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 2” โดยมี
เป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม การพัฒ นาธุรกิจ นวัตกรรมดิจิทัล การปลูกฝัง
วัฒ นธรรมนวัต กรรมขององค์ กร ไปสู่ ก ารพั ฒ นาธุรกิ จด้ านสิ นค้ า และกระบวนการนวัต กรรมได้ จริ ง การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ กลยุทธ์ทางการตลาดในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องสาอาง
อุตสาหกรรมทางการแพทย์ อุตสาหกรรมดิจิทัล การสร้างเครือข่ายและบูรณาการโครงการนวัตกรรม สู่ การ
ขยายผลเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้การจัดหลักสูตรดังกล่าวยังมุ่งหวังที่จะให้แนวทางพร้อมทั้งประสบการณ์การ
ปฏิบัติจริงในการพัฒ นาโครงการจากแนวคิดที่ดี สร้างทักษะและพัฒ นาแนวความคิดนวัตกรรม (บ่มเพาะ)
เข้าใจถึงกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ประกอบการสามารถ
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เขีย นข้อ เสนอโครงการนวัต กรรมและโครงการขอรับ ที่ ป รึก ษานวัตกรรมได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพสามารถ
ก่อให้เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อสร้ างองค์ความรู้ การจั ด การ นวัต กรรม เร่งการเติบ โตให้ กับ ธุรกิจ ที่มี ความพร้อมและเสริม
ศักยภาพด้านการเงินจากตลาดทุน (Growth)
2.2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.3 เพื่อเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์ คิดค้นสร้างสรรค์ การจัดการธุรกิจนวัตกรรมในยุค Thailand
4.0
2.4 เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ หน่วยงานผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้เกิด
ความร่วมมือกันในการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม ทั้งผู้ประกอบการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(Network/Regional)
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
3.1 จั ด กิ จ กรรมถ่ า ยทอดความรู้ แ ละจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การจั ด การนวั ต กรรมส าหรั บ
ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 2” โดยสอดคล้องกับเป้าหมาย
ต่อไปนี้
3.1.1 ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3.1.2 ส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าใจถึงการดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของนวัตกรรมหรือมีการนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
 Innovation and Entrepreneurship
 Innovation strategy and Change management
 Innovation leadership and portfolio management
 Branding and Marketing
 Financing Entrepreneurship & Merger and Acquisition
 Introduction to Financial Market
 Business Restructuring and Transformation
 Accounting and Internal Control
3.1.3 สนับสนุนการจัดทาข้อเสนอโครงการและที่ปรึกษานวัตกรรมของผู้ประกอบการเพื่อนาไปสู่
การดาเนินการขอทุนสนับสนุนจาก สนช.
3.2 จัดหาวิทยากรที่ เหมาะสมตลอดหลั กสูตร รวมถึงอานวยความสะดวกในการเดินทางและที่พั ก
รวมถึงค่าตอบแทนของวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ห รือวิทยากรในหัวข้อที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับการฝึกอบรมโดยเฉพาะการจัดการทางด้านธุรกิจหรือนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปี
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3.3 จัดหาทีมผู้ประสานงานพัฒนาโครงการที่ปรึกษานวัตกรรม จานวนไม่น้อยกว่า 10 อัตรา โดยต้อง
มีความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งทางด้านการจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการตลาด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อดาเนินและสนับสนุนโครงการ Mind credit ให้กับผู้ประกอบการตลอดหลักสูตร รวมถึง
ค่าตอบแทนของทีมผู้ประสานงาน
3.4 จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมตลอดหลักสูตร พร้อมอาหารว่าง อาหารกลางวันและอาหารเย็น ให้กับ
ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมไม่ต่ากว่า 150 คน
3.5 จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ กาหนดการลงทะเบียนเพื่อ ให้ ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริม
ความสามารถทางนวัตกรรมฯ ทราบตามที่ระบุและเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินกิจกรรม
3.6 จัดทา X-stand และ Backdrop กิจกรรมภายในงานและกิจกรรมโครงการส่งเสริมความสามารถ
ทางนวัตกรรมฯ ตลอดหลักสูตรฯ
3.7 จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและอบรมตลอดหลักสูตร อาทิ กระเป๋าใส่เอกสาร ปากกา อุปกรณ์เพื่อ
การเรียนการสอนต่างๆ และของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าอบรมจานวนไม่ต่ากว่า 150 ชุด
3.8 จัดเตรียมของที่ระลึกสาหรับวิทยากรจานวนไม่ต่ากว่า 30 ชุด
3.9 จัดทาคู่มือและฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยระบุรายละเอียด ชื่อ-ที่อยู่ สถาน
ประกอบการ กรรมการผู้จัดการ พร้อมรายละเอียดการติดต่อ จานวน 300 ชุด
3.10 จัดหาเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตลอดโครงการ จานวนไม่ต่ากว่า 10 คน
จัดทารูป เล่ มสรุป ผลการดาเนิน งานโครงการและผลประเมินความพึงพอใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จานวน 100 เล่ม
3.11 จัดทาเสื้อโปโล สาหรับใช้ในโครงการฯ จานวน ไม่ต่ากว่า 300 ตัว
3.12 จั ด ท าและบั น ทึ ก ภาพและวีดี โอตลอดระยะเวลาของโครงการ และวีดี โอสรุ ป หลั งจากสิ้ น สุ ด
โครงการ
4. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5 ไม่ เป็ น บุ ค คลซึ่ งถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ ทิ้ งงานและได้ แ จ้ งเวี ย นชื่ อ ให้ เป็ น ผู้ ทิ้ งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
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4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ หรือไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.10 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
4.11 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ งได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น คู่ สั ญ ญาต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้า งภาครัฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
4.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
4.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
4.14 ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์การรับจ้างงานที่คล้ายคลึงกับงานที่จ้างนี้จากหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนที่เชื่อถือได้ โดยต้องแนบสาเนาคู่สัญญาจ้างหรื อสาเนาใบรับรองผลงานที่มีมูลค่า 2,000,000 บาทและมี
อายุการทาสัญญาไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่ส่งมอบผลงานถึงวันที่มีการประกาศจ้างครั้งนี้
5. เงื่อนไขการจ้าง
5.1 ผู้รับจ้างต้องยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้น โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
1) เอกสารหลักฐานแสดงฐานะ
2) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบให้
บุคคลอื่นลงนามในเอกสารข้อเสนอแทน
3) หนังสือแสดงการจดทะเบียน
5.2 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบรายงานผลการดาเนินงานสมบูรณ์ทั้งหมดและต้องรับประกันผลงานให้เสร็จ
สมบูรณ์ หากมีข้อบกพร่อง ต้องติดตามแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยโดยเร็วตามระยะเวลาที่สานักงานฯ กาหนด
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6. ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน 180 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
รายละเอียดการดาเนินงาน

วัน
30

60

90

120

150

180

1. จัดทารายละเอียดหลักสูตร กิจกรรม
และจัดหาสถานที่
2. จัดทาการประชาสัมพันธ์โครงการ
3. จัดทาการสรรหาผู้เข้าร่วมโครงการ
4. การจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนา
5. กิจกรรม Feasibility Plan และการจัดทา
แผนศึกษาความเป็นไปได้
6. การพัฒนาข้อเสนอโครงการและที่ปรึกษา
7. การนาเสนอแผนศึกษาความเป็นไปได้
8. รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
7. งานที่ส่งมอบงาน
7.1 รายงานผลการดาเนินงาน ร่างเอกสารประกอบการอบรมและความก้าวหน้าในการดาเนินงานเพื่อ
ประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าจ้างรายงวด จานวน 10 ชุด พร้อมไฟล์บันทึกในฮาร์ดดิสก์
7.2 รายงานสรุ ป ฉบั บ สมบู ร ณ์ จ านวน 10 ชุ ด ประกอบด้ ว ยรายงานสรุ ป ผลการฝึ ก อบรมและ
ประเมินผลความพึงพอใจจากการฝึกอบรม พร้อมไฟล์บันทึกในฮาร์ดดิสก์
7.3 เอกสารเนื้อหาและรายละเอียดการอบรม จานวน 10 ชุด พร้อมไฟล์บันทึกในฮาร์ดดิสก์
7.4 ไฟล์ภาพและวีดีโอบันทึกการบรรยายทุกช่วงการอบรม พร้อมทั้งตัดต่อสรุปกิจกรรมภาพรวมความ
ยาว 5 นาที และภาพรวมงานทั้งหมด พร้อมไฟล์บันทึกในฮาร์ดดิสก์
8. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
8.1 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาไทย สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2556
- หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการวิจัยที่คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กาหนด (ตาม
แบบ วช. 2 ค - ปี 2556)
- หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ (ฉบับที่
8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2556
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8.2 ประมาณการรายการค่าใช้จ่ายในโครงการ
รายการ
หมวดที่ 1 หมวดค่าตอบแทนบุคคลากร
หมวดที่ 2 หมวดค่าใช้สอยและจัดกิจกรรม
หมวดที่ 3 หมวดค่าวัสดุ/อุปกรณ์
หมวดที่ 4 หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
หมวดที่ 5 ค่าบริหารจัดการโครงการ
รวมงบประมาณในการดาเนินกิจกรรม

จานวนเงิน
(บาทต่อหน่วย)
1,400,000
3,300,000
364,000
590,000
346,000
6,000,000

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
9. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง
9.1 ค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างสาหรับการทางานวงเงินไม่เกิน 6,000,000.-บาท (หกล้านบาทถ้วน)
ซึ่งรวมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแล้ว
9.2 วิธีการจ่ายค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ ผู้รับจ้าง โดยสานักงานฯ จะจ่าย
ค่าจ้างให้ภายหลังจากได้ส่งมอบผลงานให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยกาหนดจ่ายค่าจ้าง จานวน 3 (สาม) งวด ดังนี้
งวดที่ 1 กาหนดจ่ายเงินร้อยละ 20 ของมูลค่าการจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งรายละเอียดวิธีการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมร่างตัวชี้วัดในการประเมิน ภายในวันที่ 45 วันนับ
จากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อย
งวดที่ 2 กาหนดจ่ายเงินร้อยละ 40 ของมูลค่าการจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานความก้าวหน้า
(progress report) ภายใน 120 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)
ก าหนดจ่ า ยเงิ น ร้ อ ยละ 40 ของมู ล ค่ า การจ้ า งทั้ ง หมด เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งส่ ง
รายงานสรุปฉบับสมบูรณ์ (final report) ภายใน 180 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
10. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และผลงาน
ข้อมูล เอกสาร และผลงาน ที่ผู้ประเมินได้ปฏิบัติงานให้กับ สนช. ตามสัญญาจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และ
ลิขสิ ทธิ์ของ สนช. โดยผู้ ป ระเมิน จะต้องไม่ส่ งมอบและไม่เผยแพร่ข้อมูล เอกสาร และผลงานที่ ได้จากการ
ปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือนาไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก สนช.
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11. ค่าปรับ
หากผู้ รั บ จ้ างไม่ ส ามารถท างานให้ แล้ ว เสร็จ ตามเวลาที่ ก าหนด ผู้ รับ จ้ างจะต้ อ งช าระค่ าปรั บ ให้ แ ก่
สานักงาน โดยกาหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของมูลค่าเงินจัดจ้าง นับถัดจากวันที่กาหนดแล้ว
เสร็จตามที่กาหนดหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ที่ ผู้รับจ้างยอมให้
สานักงานเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ ผู้รับจ้างทางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจานวนค่าปรับและ
ค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
12. จรรยาบรรณของผู้รับจ้าง
12.1 ห้ ามเปิ ดเผยข้อมูล ทางเทคนิคและการค้าของบริษัทที่ เข้าไปท าการส ารวจ (Non-Disclosure
Agreement) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มเข้าไปให้บริการฯ หรือเซ็นสัญญา เว้นแต่จะได้รับการ
ยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
12.2. กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็นแก่สาธารณชน ผู้ประเมินจะต้องให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นตาม
หลักวิชาการที่ไม่อ้างอิง หรือระบุถึงบริษัทที่ให้บริการฯ (เว้นแต่จะได้รั บการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล)
ตามที่ตนทราบอย่างถ่องแท้แก่สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง
13. ผู้ประสานงานฝ่าย สนช.
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
นายพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์
ตาแหน่ง: ผู้จัดการโครงการ
โทรศัพท์: 02-017 5555 ต่อ 602
โทรสาร: 02-017 5566
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