เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference; TOR) การจ้างที่ปรึกษา
โครงการการออกแบบระบบการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสาหรับโครงการนวัตกรรมด้านสังคม
_________________________
1. หลักการและเหตุผล
นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) หมายถึง กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของสังคมเป็นหลัก โดยมีการพัฒนาและเผยแพร่ผ่านองค์กรเพื่อสังคม” (Mulgan, 2007) ซึ่งมีส่วน
ช่วยในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิต หรือเป็นกลไกส้าคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าที่เกิดขึ้นในสังคม มีผลกระทบใน
ระดับชุมชน หรือส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ดังนั้นนวัตกรรมสังคม จึงเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ทั่วโลกให้ความส้าคัญ ในการ
น้านวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาสังคม โดยเป็นกระบวนการ เครื่องมือ การด้าเนินงาน หรือสิ่งต่างๆ ที่จะท้าให้สังคม
ดีขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการของสังคม โดยไม่จ้ากัดขอบเขต หรือความหมายในการด้าเนินงาน เพื่อให้เกิดการ
คิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
ส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์มหาชน) (สนช.) จึงได้ด้าเนินการเปิดตัวยุทธศาสตร์ใหม่ด้านนวัตกรรมเพื่อ
สังคม พร้อมกลไกสนับสนุนที่มุ่งสร้างและพัฒนายกระดับธุรกิจนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
ประชาชน และสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม โดยมีเครือข่ายพันธมิตรในการด้าเนินโครงการร่วมกว่า 10 เครือข่าย เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและขยาย
ผลการพั ฒ นาธุ ร กิ จ นวั ต กรรมในเชิ ง สั ง คมอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ “มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ”
ของรัฐบาล นอกจากนี้ สนช. ยังได้ก้าหนดเป้าหมายของการพัฒนา platform โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ดังนี้
“การสร้าง Social Economy ด้วย Social Innovation”
ปี 2560: ปีแห่งการสร้าง Social Innovation Platform
ปี 2561: ปีแห่งการสนับสนุนนวัตกรรมตาม Social Issue-based
ปี 2562: ปีแห่งการยกระดับการขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคม
ปี 2563: ปีแห่งการเป็นผู้น้านวัตกรรมด้านสังคม
ในการด้าเนินงานของ สนช. ด้าน Social innovation นั้นจะให้ความส้าคัญต่อประเด็นการพัฒนาทางสังคม
และสาขาธุรกิจสังคม (social business sectors) ที่สร้างความสามารถทางนวัตกรรมของสังคม ลดความเหลื่อมล้้า
ซึ่งจะครอบคลุ มทั้งการสร้ างธุร กิจ นวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิงสั ง คม โดยมุ่งส่ งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการให้ประโยชน์หรือสาธิตน้าร่องผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เพิ่มมูลค่า เพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
มากขึ้นในประเด็นนวัตกรรมเชิงสังคม 9 ด้าน คือ 1) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) ด้านความเชื่อมโยงระหว่าง
อาหาร น้้า และพลังงาน 3) ด้านการศึกษา 4) ด้านการเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม 5) ด้านเกษตรกรรม
ยั่งยืน 6) ด้านความเป็นเมือง 7) ด้านสุขภาพ 8) ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และ 9) ด้านการจัดการภัยพิบัติ
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ผ่านกลไกการสนับสนุนของ สนช. ที่พัฒนาขึ้นร่วมกับเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ (1) ทุนเครือข่ายวิสาหกิจ
นวัตกรรม (2) แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน (3) นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย (4) คูป องวิทย์เพื่อ OTOP (5) การประกวด
แผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (6) Social Innovation Driving Unit (7) Research and Innovation fund for
Small scale Enterprise (RISE) (8) Innovation Diffusion และ (9) ความร่วมมือประชารัฐ นอกจากนี้ ยังเป็น
การสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม รวมถึงแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม หน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงาน
สนับสนุนเงินทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อันจะมี ส่วนผลักดันธุรกิจเพื่อ
สังคมในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน สนช. ยังไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนด้านการวัดผลลัพธ์ทางสังคม จึงต้องการศึกษากระบวนการ
ประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (social impact assessment) และตัวชี้วัดทางสังคม (social indicators) ที่เหมาะสม
และมีความจ้าเป็นต้องว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญมาออกแบบระบบการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมส้าหรับ
โครงการนวัตกรรมด้านสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาการตัดสินให้ทุนสนับสนุนนวัตกรรมทางสังคม
การติดตามโครงการ การปรับปรุงการสนับสนุนโครงการ ตลอดจนการรายงานผลของโครงการต่อผู้ให้งบประมาณ
และเพื่อเข้าใจความเปลี่ ย นแปลงทางสั งคมที่เ กิดขึ้น อย่างเป็นรูปธรรมของกิจ กรรมต่ างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์
นวัตกรรมเพื่อสังคมต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ออกแบบระบบประเมิ น ผลลั พ ธ์ ท างสั ง คม (social impact assessment: SIA) และดั ช นี ชี้ วั ด ที่
เหมาะสมส้าหรับโครงการนวัตกรรมด้านสังคม ที่ สนช. ให้การสนับสนุน เพื่อใช้ในแต่ละช่วงการด้าเนินกิจกรรม
ตั้งแต่ต้นน้้า (การคัดเลื อกโครงการ) กลางน้้า (การสนับสนุนทุน องค์ความรู้ และการขยายผล) และปลายน้้า
(กิจการสิ้นสุดการรับการสนับสนุนและการรายงานผล)
2.2 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม และวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อระบุตัวชี้วัด
ของผลลัพธ์ทางสังคมแก่โครงการนวัตกรรมด้านสังคม ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช.
2.3 เพื่อน้าองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมถ่ายทอดสู่ทีมงานของ สนช. และภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม การติดตามรายงานผลลัพธ์ทางสังคมของกิจการ การวางแผนและกล
ยุทธ์ และการรายงานผลลัพธ์ทางสังคมของโครงการนวัตกรรมด้านสังคม
3. คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง
3.1 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้รับจ้างได้มี
ค้าสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นว่านั้น
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3.2 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้าและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.3 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส์ (E-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ ข อง
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
3.4 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
3.5 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
3.6 เป็นนิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือภาคเอกชน ที่จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูล
ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
3.7 เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม
4. ภารกิจของที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาต้องสามารถออกแบบระบบการประเมินผลลั พธ์ทางสังคมส้ าหรับโครงการนวัตกรรมด้านสั ง คม
เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาการตัดสินให้ทุนสนับสนุนนวัตกรรมทางสังคม การติดตามโครงการ การ
ปรั บ ปรุ ง การสนั บ สนุ น โครงการ และการรายงานผลของโครงการต่ อ ผู้ ใ ห้ ง บประมาณ และเพื่ อ เข้ า ใจความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมของกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสังคม
5. ขอบเขตของการดาเนินงาน
5.1 ก้าหนดตัวชี้วัดหลักส้าหรับการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมที่เหมาะกับโจทย์ทางสังคมทั้ง 9 กลุ่มตาม Social
sector ของ สนช.
5.2 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็นผลลัพธ์ทางสังคม
5.3 ให้ค้าปรึกษาในการพิจารณาคัดเลือกโครงการนวัตกรรมด้านสังคมของ สนช. ในการเตรียมความพร้อมใน
ส่วนผลลัพธ์ทางสังคม
5.4 ทดลองประยุกต์ใช้กรอบการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมกับกิจการที่ สนช. ให้การสนับสนุนจ้านวน 1 กิจการ
6. วงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาโดยประมาณ
งบประมาณในการด้าเนินงานจ้านวนเงิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีเงินได้
ณ ที่จ่ายแล้ว
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7. ราคากลาง
7.1 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาไทย ส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2556
7.2 ราคากลาง
ประมาณการรายการค่าใช้จ่ายในโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.

รายการ
หมวดค่าตอบแทนบุคลากร
หมวดค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน
หมวดค่าวัสดุ
หมวดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเก็บข้อมูล
หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าบริหารโครงการ เป็นต้น)
รวมงบประมาณ

จานวนเงิน (บาท)
900,000
200,000
100,000
50,000
50,000
1,300,000

** ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้

8. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลาด้าเนินงาน 7 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีแผนการ
ด้าเนินงานเบื้องต้น ดังนี้
ระยะเวลาดาเนินงาน
รายละเอียดงาน

1

2

3

4

5

6

7

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

1. น้าเสนอรายละเอียดวิธีการวางระบบ
ประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (social impact
assessment: SIA) และแนวทางการใช้ดัชนี
ชี้วัดที่เหมาะสมส้าหรับโครงการนวัตกรรม
ด้านสังคม
2. ศึกษากระบวนการท้างานของ
สนช. ในการให้การสนับสนุน
โครงการนวัตกรรมด้านสังคม
3. น้าเสนอรายงานครั้งที่ 1
(Inception Report)
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ระยะเวลาดาเนินงาน
รายละเอียดงาน

1

2

3

4

5

6

7

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

4. ทดสอบตัวชี้วัดทางสังคมที่
เหมาะสมกับโครงการ และ
น้าเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report) และปรับปรุง
รายงานฉบับสมบูรณ์
9. บุคลากรในโครงการ
ลาดับ

1

2

บุคลากร

บุคลากรหลัก
หัวหน้าโครงการ ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง
บุคลากรสนับสนุน
ผู้ช่วยวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ หรือ
การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ค่าจ้าง
อัตรา
จานวน เวลา
(จานวนคน x เวลา x
ค่าตอบแทน
(คน) (เดือน)
อัตราจ้าง x ตัวคูณ
(บาท)
อัตราค่าตอบแทน)

1

7

46,500

570,000

1

7

27,000

330,000

10. งานที่จะต้องส่งมอบ
ผู้รับจ้างต้องจัดท้ารายงาน ดังนี้
10.1 รายงานขั้น ต้ น (Inception Report) โดยรายงานต้องประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการวาง
ระบบประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) และแนวทางการใช้ดัชนีชี้วัด
ที่เหมาะสมส้าหรับโครงการนวัตกรรมด้านสังคม เพื่อประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าจ้างรายงวด
พร้อมแผ่น CD อย่างละ 5 ชุด และน้าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง
10.2 รายงานสรุปฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดส้าหรับการประเมินผลลัพธ์
ทางสังคมที่เหมาะกับโจทย์ทางสังคมทั้ง 9 กลุ่มตาม Social sector ของ สนช. และกรณีศึกษาการ
ประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของโครงการนวัต กรรมด้านสังคมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. เพื่อ
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ประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้าย พร้อมแผ่น CD อย่างละ 5 ชุด และน้าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
11. การเบิกจ่ายค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้าง โดยจะจ่ายค่าจ้างให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้ส่งมอบ
ผลงานให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจจ้างได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
โดยผู้ว่าจ้างจะสั่งจ่ายเช็คในนามของผู้รับจ้าง จ้านวน 2 (สอง) งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ก้ า หนดจ่ า ยค่ า จ้ า งร้ อ ยละ 40 ของวงเงิ น ค่ า จ้ า ง เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งส่ ง รายงานขั้ น ต้ น
(Inception Report) พร้อมแผ่น CD อย่างละ 5 ชุด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ท้าการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ก้าหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 60 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงาน
สรุปฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ที่มีผลการศึกษาวิเคราะห์ ตลอดจนข้อเสนอแนะ
พร้อมแผ่น CD อย่างละ 5 ชุด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 และคณะกรรมการตรวจ
การจ้างได้ตรวจรับงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
12. เงื่อนไขการจ้าง
12.1 ที่ปรึกษาต้องจัดท้าข้อเสนอ “โครงการการออกแบบระบบการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมส้าหรับโครงการ
นวัตกรรมด้านสังคม” โดยจัดท้าข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคา ซึ่งข้อเสนอประกอบไปด้วย
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ขอบเขตของการด้าเนินงาน
ขั้นตอนและรายละเอียดในการด้าเนินงาน
ระยะเวลาการด้าเนินงานและแผนปฏิบัติงาน
งบประมาณ โดยแสดงรายละเอียดจ้านวนคน – เดือน
งานที่จะต้องส่งมอบและระยะเวลาการส่งมอบ
รายละเอียดประวัติ คุณวุฒิและประสบการณ์การท้างาน ของบุคลากรหลักที่ผู้รับจ้างได้เสนอมา
ท้างานนี้ รวมทั้งผลงานทางวิชาการที่ผ่านมาของผู้รับจ้าง/บุคลากรหลักที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้
9) เอกสารประกอบอื่นๆ ได้แก่ เอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล เอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นที่
ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
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ทั้งนี้ หากข้อเสนอการด้าเนินงานของผู้รับจ้างดังกล่าว ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือความ
ต้องการของส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอฯ จน
เป็นที่ยอมรับของส้านักงานฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
12.2 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่อาจท้าสัญญจ้างตามที่เจรจาตกลง หรือมี
เหตุจ้าเป็นอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคซึ่งท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการจ้างได้ ให้ถือว่าเป็นอันเลิกไป ผู้รับจ้างไม่มี
สิทธิ์โต้แย้งและเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
12.3 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาว่าจ้างได้ในกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถส่งรายงานตามที่ก้าหนดใน
ข้อ 10.
12.4 หากที่ปรึกษาไม่สามารถท้างานให้แล้วเสร็จตามที่ก้าหนดตามข้อ 10 ที่ปรึกษาจะต้องช้าระค่าปรับให้ แก่
ส้านักงาน โดยก้าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินสัญญา นับถัดจากวันที่ก้าหนด
แล้วเสร็จตามที่ก้าหนดหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ท้างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ที่ปรึกษา
ยอมให้ส้านักงานฯ เรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ที่ปรึกษาท้างานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ้านวน
ค่าปรับและค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
12.5 ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ
ส้านักงานฯ เป็นส้าคัญ และที่ปรึกษาจะต้องด้าเนินการโดยไม่มีเงื่อนไข ยกเว้นได้รับการยินยอมจาก
ผู้ว่าจ้าง
12.6 เอกสาร รายงาน ข้อมูล ผลงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจ้าง ทั้งในรูปเอกสารและ CD-ROM เป็นลิขสิทธิ์
ของผู้ว่าจ้าง และขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้รับจ้างน้าไปใช้ในกิจกรรมอื่น โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ว่าจ้าง
13. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และผลงาน
ข้อมูล เอกสาร ผลการศึกษาวิเคราะห์ รายงาน และทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ที่
ปรึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ กั บ ส้ า นั ก งานฯ ตามสั ญ ญาจะตกเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ แ ละ/หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของ
ส้ านั กงานฯ โดยที่ป รึ กษาจะต้ องไม่ส่ ง มอบหรื อ เผยแพร่ ข้อ มูล เอกสาร ผลการศึกษาวิเคราะห์ และรายงาน
ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือน้าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากส้านักงานฯ
14. จรรยาบรรณของผู้รับจ้าง
14.1 ห้ามเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคและการค้าของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างเข้าไปท้าการส้ารวจข้อมูล
(อาจมี การท้าสั ญ ญา Non-Disclosure Agreement) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มเข้ า ไป
ให้บริการฯ หรือท้าสัญญา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล
14.2 กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็นแก่สาธารณชน ผู้รับจ้างจะต้องให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นตามหลัก
วิชาการโดยไม่อ้างอิง หรือระบุถึงบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างเข้าไปท้าการส้ารวจข้อมูล (เว้นแต่จะ
ได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล) ตามที่ตนทราบอย่างถ่องแท้แก่สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง
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15. ผู้ประสานงานฝ่าย สนช.
ส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ
ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์: 02-017 5555 ต่อ 541
โทรสาร: 02-017 5566
อีเมล์: kunawut@nia.or.th
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