เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference)
การสร้างเครือข่ายนวัตกรในการพัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมข้าวไทย
(Rice Innovation Ecosystem Builder)
1. หลักการและเหตุผล
ตามบันทึกความร่วมมือระหว่างมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ฉบับที่ 3 ปี 2558 ซึ่งมีความร่วมมือกันในการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมข้าวไทยนั้น สานัก
งานฯ ได้เป็นผู้สนับสนุนการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยขึ้นเป็นประจาทุกปีตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน
รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี ทัง้ นี้ในปี 2561 มูลินิธิข้าวไทยฯ ซึ่งเห็นว่านวัตกรและผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจานวน
มาก จึงควรพัฒนาเครือข่ายนวัตกรข้าวไทยให้เข้มแข็ง เพื่อใช้เครือข่ายดังกล่าวเป็นผู้นาในการพัฒนานวัตกรรม
ข้าวไทย เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทย และสร้างมูลค่าใหม่ให้กับข้าวไทยในระยะยาวอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้
ได้ดาเนิ น การจั ดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย โดยวัตถุประสงค์เพื่ อประชาสั มพัน ธ์กิจกรรมให้ กับ
ผู้ประกอบการ อาจารย์และผู้ที่สนใจได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด กระตุ้นให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่มาจากผลิตภัณฑ์ข้าวไทย และสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการทั้งระดับวิสาหกิจชุมชนและ
ระดับอุตสาหกรรมให้มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้กับสังคมและประเทศชาติ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ รวบรวมนวัตกรข้าวไทยให้เกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งที่จะเป็นผู้นาในการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทย
ในระยะยาว
2.2 เพื่อนาเสนอทิศทางและแนวโน้มการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทยในยุค 4.0
2.3 เพื่อจัดงานแถลงข่าวการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2561
2.4 เพื่ อ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์กิ จ กรรมให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการ อาจารย์แ ละผู้ ที่ ส นใจได้ ส่ งผลงานเข้ าร่ว ม
ประกวด
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 ภาครัฐ
3.1.1 เครื อ ข่ ายหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสนั บ สนุ น ด้ านการเสริม สร้ า งศั ก ยภาพด้ า น
นวัตกรรมข้าวไทยให้แก่ผู้ประกอบการ
3.1.2 ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2 ภาคเอกชน
3.2.1 ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3.2.2 ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เคยได้รับรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย
3.3 สื่อมวลชน
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4. ระยะเวลา
4.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน จานวน 60 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
4.2 โดยกาหนดการจัดกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรข้าวไทยและงานแถลงข่าว “ประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าว
ไทย ประจาปี 2561” ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561
5. งบประมาณ
ในวงเงินงบประมาณ 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดตามขอบเขตการดาเนินงาน
6. ราคากลาง และแหล่งที่มา
6.1 ราคากลาง 800,000.-บาท
6.2 แหล่งที่มาของราคากลาง: สัญญาจ้างฯ เลขที่ สจ-0048-59ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2559
7. ขอบเขตการดาเนินงาน
ผู้เสนอราคาจะต้องดาเนิ นการจัด กิจกรรมเครือข่ายนวัตกรข้าวไทย และงานแถลงข่าว“ประกวดรางวัล
นวัตกรรมข้าวไทย ประจาปี 2561” พร้อมทั้งการจัด เวทีเสวนา และการจัดเลี้ยงอาหารและอาหารว่างสาหรับ
ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
7.1 จั ด เทวีก ารเสวนา “ทิ ศ ทางและแนวโน้ ม การพั ฒ นานวัต กรรมข้ าวไทยในยุ ค 4.0” และกิ จ กรรม
ประกอบการเสวนาให้เป็นที่น่าสนใจ
7.2 พิธีการงานแถลงข่าว “การประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2561”
7.3 จัดหาพิธีกรดาเนินรายการตลอดงาน จานวนไม่น้อยกว่า 1 คน
7.4 จัดเลี้ยงอาหารว่างสาหรับผู้เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 100 คน
7.5 จัดเลี้ยงอาหารสาหรับผู้เข้าร่วมงาน จานวน 70 คน
7.6 จัดกิจกรรมการสาธิตทาอาหารพร้อมอุปกรณ์
7.7 จัดหาสถานที่สาหรับจัดกิจกรรม
7.8 บริหารจัดการดาเนินการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
7.9 จัดเตรียมของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับผู้เข้าร่วมงานตามความเหมาะสม
7.10 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ณ จุดลงทะเบียน และประสานงาน/ต้อนรับประธาน บุคคลสาคัญ ผู้บริหาร
สื่อมวลชนผู้เข้าร่วมงาน พร้อมอานวยความสะดวกอย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาการจัดงาน
7.11 จัดให้มีทีมงานประสานงานประจาหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อประสานงานกับทีมงานของสนช.
7.12 ด าเนิ น การจั ด ท า Roll up แสดงข้ อ มู ล การประกวดนวั ต กรรมข้ า วไทย ประจ าปี 2561 ขนาด
Roll up 80 x 180 ซม. จานวน 4 ชิ้น
7.13 จัดทา Backdrop สาหรับถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์งานและการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
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7.14 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ขนาดไม่ต่ากว่า 60 คอลัมน์นิ้ว สี่สี จานวน 3 ฉบับ โดยต้องเป็น
หนังสือพิมพ์ที่ได้รับการเห็นชอบจาก สนช.
7.15 จัดทา E-Directory รายชื่อเครือข่ายนวัตกร
7.16 จัดทา VDO Presentation เพื่ อประกอบการแถลงข่าวการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจาปี
2561 มีความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยมีเนื้อหาตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
7.17 จัดให้มีเวที ระบบไฟ เครื่องขยายเสียง พื้นที่บนเวที ฉากหลังเวที หรือจอ LED ตามความเหมาะสม
7.18 จัดกิจกรรมประกอบการแถลงข่าวการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจาปี 2561 ให้เป็นที่น่าสนใจ
ประทับใจ และสื่อความหมายของงาน โดยควรมีเทคนิคการนาเสนอ แสง สี เสียง เพื่อดึงดูดความ
สนใจจากผู้เข้าร่วมงานตามความเหมาะสม
7.19 วางแผนการดาเนินงาน การนาเสนอกรอบแนวความคิดการจัดงาน การวางแผนการดาเนินการใน
กิจกรรมต่างๆ ทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ
7.20 จัดให้มีทีมงานประสานงานประจาหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อประสานงานกับทีมงานของสนช.
7.21 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดงานและจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมด ประกอบด้วย ค่า
อุปกรณ์การจัดงาน ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าพื้นที่ และอื่นๆ ที่อยู่ในขอบเขตการจ้างงาน รวมถึงค่าซ่อม
บารุงกรณีพื้นที่เกิดความเสียหาย
7.22 ประสานงานและวางแผนเพื่อนาอุปกรณ์การจัดงานเข้าและออกพื้นที่ พร้อมทั้งอานวยความสะดวก
ในการเคลื่อนย้าย และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการขนย้าย
7.23 ผู้รับจ้างจะต้องตกแต่งพื้นที่ ติดตั้งเวที ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเสี ยงและสาธารณูปโภค การขนถ่าย
สิน ค้า เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่นามาใช้จัดงาน รวมทั้งออกแบบ ดาเนินการผลิต พร้อม
ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสม โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของอาคารที่จัดงาน
และส่งมอบชิ้นงาน (ถ้ามี) ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนดหลังสิ้นสุดการจัดงาน พร้อมหลักฐานการส่งมอบ
7.24 ดาเนินการจัดให้มีการดูแลอานวยความสะดวกภายในบริเวณงานและการวางแผนมาตรการรักษา
ความปลอดภัยตลอดทั้งงาน
7.25 รื้อถอน จัดเก็บและขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมหลักฐานการส่งมอบชิ้นงานที่ยังคงใช้ประโยชน์
ได้ให้ถึงสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
7.26 จัดให้มีการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ดังนี้
1) บันทึกภาพนิ่งดิจิตอล อาทิ ภาพการจัดงาน โดยเริ่มตั้ง แต่ภาพการจัดเตรียมงาน ภาพงาน
แถลงข่าว ภาพบรรยากาศในกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบ CD/DVD จานวน 2 ชุด
2) บั น ทึ ก ภาพเคลื่ อนไหวตลอดกิ จกรรมและตั ดต่ อภาพเคลื่ อนไหว น าส่ งในรูป แบบ DVD
จานวน 2 ชุด โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
- ประสานงานและทาการบันทึกภาพเคลื่อนไหวตลอดรายการ
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- ตัดต่อภาพเคลื่อนไหวแยกในแต่ละช่วงกิจกรรม เช่น ช่วงการแถลงข่าว ช่วง
กิจกรรมต่างๆ ภายในงาน
- ตัดต่อภาพเคลื่อนไหวจัดทาเป็นไฮไลท์รวมสาหรับเป็นวิดีโอสรุปกิจกรรมและ
เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในครั้งถัดไป
8. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
8.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
8.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
8.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
8.4 ไม่เป็ น บุ คคลซึ่งอยู่ ระหว่างถูกระงับ การยื่น ข้อเสนอหรือทาสั ญ ญากับหน่ว ยงานของรัฐไว้ชั่ว คราว
เนื่ องจากเป็ น ผู้ที่ไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
8.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรั ฐ ในระบบเครื อ ข่ ายสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลาง ซึ่ งรวมถึ งนิ ติ บุ ค คลที่ ผู้ ทิ้ งงานเป็ น หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
8.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
8.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8.8 ไม่เป็ น ผู้ มีผ ลประโยชน์ ร่ วมกัน กับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้ แก่กรม ณ วัน ประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
8.9 ไม่เป็ น ผู้ ได้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ห รื อ ความคุ้ ม กั น ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ ย อมขึ้ น ศาลไทยเว้ น แต่รั ฐ บาลของผู้ ยื่ น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
8.10 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ 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) ของกรมบัญชีกลาง
8.11 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ ง ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น คู่ สั ญ ญาต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็ กทรอนิ กส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบั ญ ชีกลาง ตามที่ คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
8.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญ ชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
8.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
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8.14 ผู้ เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ และผลงานที่คล้ายกับงานจ้างดังกล่าว จากหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนที่เชื่อถือได้ มูลค่า 800,000.-บาท โดยต้องแนบสาเนาคู่สัญญาจ้างหรือสาเนาใบรับรองผลงานที่มีอายุการ
ทาสัญญาไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่ส่งมอบผลงานถึงวันที่มีการเปิดซองการจ้างครั้งนี้
9. หลักเกณฑ์การยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอ โดยมีหัวข้อนาเสนอดังนี้
9.1 ข้อเสนอทางด้านเทคนิค อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
- นาเสนอแนวความคิด รูปแบบในการดาเนินงานภาพรวมตามขอบเขตการดาเนินงานทั้งหมด
- การจัดองค์ประกอบและภูมิทัศน์ที่โดดเด่น การจัดสรรพื้นที่จัดงานที่สอดคล้องกับพื้นที่ใช้
สอย
- ประวัติและผลงานของผู้เสนอราคา และที่อยู่ โดยผู้ว่าจ้างต้องสามารถติดต่อประสานงาน
เพื่อสอบถามข้อมูลได้
- การเสนอรายละเอียดกิจกรรม ให้ผู้เสนอราคาเสนอเป็นเอกสาร จานวน 3 ชุด และจะต้อง
นาเสนอด้วยวาจาและในรูปแบบสามมิติต่อคณะกรรมการ ตามวัน เวลาที่คณะกรรมการ
กาหนด
- การจัดทาแผนการรื้อถอน จั ดเก็บและนาส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ยังใช้ประโยชน์ได้ และ/
หรือรื้อถอนและนาส่งนิทรรศการไปยังสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
9.2 ข้อเสนอด้านราคา
10. การส่งมอบงานและการชาระเงิน
เมื่อผู้ รับ จ้ างได้ดาเนิ น การจั ดงานตามขอบเขตของงานทั้งหมดในข้อ 7 เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อยตาม
ขั้น ตอนของงาน เมื่อผู้ รับ จ้ างจัดทาเอกสารรายงานการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ ตามขอบเขตการดาเนิน งาน
จานวน 3 เล่ม และหลักฐานอื่นๆ ตามที่ได้มีการตกลงไว้ ในสัญญาจ้างเรียบร้อยทุกประการ ภายใน 60 วันนับถัด
จากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบแล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ 100
ของมูลค่าการจ้างทั้งหมด
11. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
11.1. ผู้เสนอราคาต้องเสนอแนวคิดในการออกแบบ ผลิตโครงสร้าง ดาเนินพิธีการแถลงข่าว การเสวนา
และสาธิตทาอาหารโดยใช้วัตถุดิบจากนวัตกรรมข้าวไทย พร้อมทั้งส่งรายละเอียดแต่ละกิจกรรม โดยระบุปริมาณ
หรือจานวนให้ชัดเจน
11.2. ผู้ว่าจ้าง โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอ
ราคาที่เสนอแนวคิดและการดาเนินงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่าจ้าง
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ซึ่งอาจไม่ใช่ผู้เสนอราคาต่าที่สุด ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถต่อรองราคาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ว่าจ้าง
และขอสงวนสิทธิ์ในการให้คาแนะนาเพิ่มเติม ปรับปรุงรายละเอียดของงานบางประการเพื่อให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์
ที่สุด ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
11.3. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดาเนินการต่างๆ ตามกรอบที่ผู้ว่าจ้างกาหนดไว้ทุกประการ
12. เงื่อนไขอื่น ๆ
12.1. เอกสารรายงานสรุ ป ผลการด าเนิน งานฉบั บสมบู รณ์ จานวน 3 เล่ ม ประกอบด้ว ยภาพรวมการ
ดาเนินงาน พร้อมผลการดาเนินงาน โดยให้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มมาตรฐานการจัดทารายงานทั่วไป ขนาด A4
12.2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานทั้งหมดที่ได้จัดทาเป็นเอกสารรายงาน หรือการบันทึกบนแผ่น
DVD หรือแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายตามสั ญญาจ้าง หรือที่เกี่ยวข้องกับงานตามสัญญาจ้างนี้ เป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาของ สนช. ทั้งสิ้น
12.3. ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาเอกสาร หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจาก สนช. ไว้เป็นความลับ และต้องไม่นา
เอกสารหรือข้อมูลใดๆ ไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สนช.
12.4. กรณีส่งมอบงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด หรือไม่ส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนด ไม่ว่ากรณีใดๆ
ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวันของราคาจ้างทั้งหมด
12.5. กรณี มีเหตุสุ ดวิสัย ทาให้ ผู้ รับจ้างไม่สามารถดาเนินการในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ให้ บรรลุ ตาม
ข้อตกลงได้ ผู้รับจ้างจะต้องทาหนังสือชี้แจง พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือทดแทนกิจกรรม
นั้ น ๆ โดยให้ คณะกรรมการตรวจรั บ งานพิจารณาเห็ นชอบว่าผู้ รับจ้างยังจะได้รับประโยชน์ไม่น้ อยไปกว่าตาม
ข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้แต่เดิม
13. ผู้ประสานงานฝ่าย สนช.
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
นายชาญวิทย์ รัตนราศรี ตาแหน่ง: นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม
โทร. 02 017 5555 ต่อ 523
โทรสาร 02 017 5566
Email: chanwit@nia.or.th
นางสาววราศรี อัจฉริยะเดชา ตาแหน่ง: นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม
โทร 02 017 5555 ต่อ 641
โทรสาร 02 017 5566
Email: varasri@nia.or.th
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