เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference; TOR)
การจ้างเหมาดาเนินงาน Social Innovation Driving unit ประจาพื้นที่ภาคกลาง
1. หลักการและเหตุผล
นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) หมายถึง กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของสังคมเป็นหลัก โดยมีการพัฒนาและเผยแพร่ผ่านองค์กรเพื่อสังคม” (Mulgan, 2007) ซึ่งมีส่วน
ช่วยในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิต หรือเป็นกลไกส้าคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าที่เกิดขึ้นในสังคม มีผลกระทบใน
ระดับชุมชน หรือส่งผลกระทบเป็ นวงกว้าง ดังนั้นนวัตกรรมสังคม จึงเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ทั่วโลกให้ ความส้ า คัญ
ในการน้านวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาสังคม โดยเป็นกระบวนการ เครื่องมือ การด้า เนินงาน หรือสิ่งต่างๆ ที่จะท้า
ให้สังคมดีขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการของสังคม โดยไม่จ้ากัดขอบเขต หรือความหมายในการด้าเนินงาน
เพื่อให้เกิดการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
ส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์มหาชน) (สนช.) จึงได้ด้าเนินการเปิดตัวยุทธศาสตร์ใหม่ด้านนวัตกรรม
เพื่อสังคม พร้อมกลไกสนับสนุนที่มุ่งสร้างและพัฒนายกระดับธุรกิจนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
ประชาชน และสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม โดยมีเครือข่ายพันธมิตรในการด้าเนินโครงการร่วมกว่า 10 เครือข่าย เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและขยาย
ผลการพัฒ นาธุร กิ จ นวั ต กรรมในเชิ งสั งคมอย่า งเป็ นรูป ธรรม สอดคล้ องกับ วิสั ย ทั ศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”
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 นั้นจะให้ความส้าคัญต่อประเด็นการพัฒนาทาง
สังคม และสาขาธุรกิจสังคม (social business sectors) ที่สร้างความสามารถทางนวัตกรรมของสังคม ลดความ
เหลื่อมล้้า ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการสร้างธุรกิจนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิงสั งคม โดยมุ่งส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการให้ประโยชน์หรือสาธิตน้าร่องผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เพิ่มมูลค่า เพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชน 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
ผ่านกลไกการสนับสนุนของ สนช. ที่พัฒนาขึ้นร่วมกับเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ (1) ทุนเครือข่ายวิสาหกิจ
นวัตกรรม (2) แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน (3) นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย (4) คูปองวิทย์เพื่อ OTOP (5) การประกวด
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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
ร่ ว มกั น อย่ า งสร้ างสรรค์ ร ะหว่า งชุม ชน ผู้ ป ระกอบการธุ รกิ จ เพื่ อ สั งคม หน่ ว ยงานวิจัย ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
หน่วยงานสนับสนุน เงิน ทุน ทั้งภาครั ฐและเอกชน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อันจะมีส่ ว น
ผลักดันธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
ในประเทศไทย วิสาหกิจเพื่อสังคมและผู้ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมยังอยู่ในระยะ
เริ่ ม ต้ น ของการพั ฒ นารู ป แบบและธุ ร กิ จ มี เ พี ย งแค่ แ นวคิ ด แต่ ยั ง ขาดองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นการด้ า เนิ น ธุ ร กิ จ
การออกแบบ เทคโนโลยี และการตลาด ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นต้องพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมและ
เร่งสร้างอย่างเป็นระบบ จึงมีความประสงค์ในการจัดหาหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมจัดกิจกรรม
บ่มเพาะและเร่งสร้าง การให้ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและพี่เลี้ยง เพื่ อพัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม และ
เครื อ ข่ า ยของนวั ต กรรมเพื่ อ สั ง คมได้ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกลไก Social Innovation Driving Unit
ที่ มี เ ป้ า หมายที่ จ ะสร้ า งนวั ต กรด้ า นสั ง คม โดยการบ่ ม เพาะเพื่ อ มุ่ ง เสริ ม สมรรถนะ ยกระดั บ และพั ฒ นาขี ด
ความสามารถ พัฒนาแนวคิดสู่ ต้นแบบหรือโครงการน้าร่องเพื่อทดลองและปรับปรุง จนเกิดความมั่นใจ สามารถ
จัดตั้งกิจการเพื่อสังคมหรือมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชน และยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง ช่วยลดอัตรา
ความล้มเหลวในช่วงแรกของการจัดตั้งธุรกิจ ให้ธุรกิจมีทิศทางที่ชัดเจนในการด้าเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการแก้ปัญหาสังคมสามารถต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อ
สังคมหรือวิสาหกิจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชนที่น้านวัตกรรมไปแก้ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ผ่านการการบ่มเพาะเพื่อมุ่งเสริมสมรรถนะ ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถภายใต้ระบบพี่เลี้ยง
(Mentoring system) ซึ่งจะช่วยลดอัตราความล้มเหลวในช่วงแรกของการจัดตั้งธุรกิจ
2.2 เพื่อสร้างนวัตกรด้านสังคมไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม
2.3 เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการลดปัญหา
ความเหลื่อมล้้าในสังคม ด้วยการน้านวัตกรรมเข้าไปแทรกแซง
3.คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
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3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรั ฐ ในระบบเครื อ ข่ ายสารสนเทศของกรมบั ญชี กลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุ ค คลที่ผู้ ทิ้ งงานเป็ นหุ้ นส่ ว นผู้ จั ด การ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้รับจ้างได้
มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.8 ผู้รับจ้างต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส้าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด
3.9 ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย (Electronic Government Procurement:
e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
3.10 ผู้รับจ้างซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด
4. ภารกิจของผู้รับจ้าง
ด้าเนินกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อมุ่งเสริมสมรรถนะ ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้แก่ผู้ที่สนใจให้สามารถพัฒนาตนเองเพื่อเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือวิสาหกิจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนา
สังคมและชุมชนโดยมีกิจกรรมที่ส้าคัญอันประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 การแสวงหาผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที่ 2 การให้ค้าปรึกษาและช่วยสนับสนุนทั้งด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการจัดการ รวมถึง
เชื่อมโยงองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจ เพื่อแก้ปัญหาด้านสังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืน
กิจกรรมที่ 3 การอบรมบ่มเพาะ และ/หรือเสริมสมรรถนะ และ/หรือสัมมนาเชิงปฎิบัติการ และการให้
ค้าปรึกษา (mentor) เพื่อพัฒนาแนวคิดสู่ต้นแบบหรือโครงการน้าร่องเพื่อทดลองและ
ปรับปรุง ตลอดจนพัฒนาแนวคิดจนเกิดความมั่นใจ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิสาหกิจ
เพื่อสังคม หรือวิสาหกิจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชน
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสร้างเครือข่ายและระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม
5. ขอบเขตของการดาเนินงาน
5.1 ให้ค้าปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม
5.2 แสวงหาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย จ้านวน 15 ราย
5.2 คัดเลือกผู้สนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการ
5.3 จัดหาที่ปรึกษาทางธุรกิจและพี่เลี้ยง (Mentor) แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
5.4 สนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการยื่นข้อเสนอโครงการต่อ สนช. อย่างน้อย จ้านวน 5 โครงการ
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5.5 จัดกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างน้อย 2 ครั้ง
6. วงเงินค่าจ้างโดยประมาณ
งบประมาณในการด้ า เนิ น งานจ้ า นวนเงิ น 1,000,000 บาท (หนึ่ ง ล้ า นบาทถ้ ว น) ซึ่ ง รวมภาษี เ งิ น ได้
ณ ที่จ่ายแล้ว
7. ราคากลาง
7.1 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาไทย ส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2556
- หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการวิจัยที่คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ก้าหนด (ตาม
แบบ วช. 2ค – ปี 2556)
7.2 ราคากลาง
ประมาณการรายการค่าใช้จ่ายในโครงการ
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
หมวดค่าตอบแทนบุคคากร
100,000
หมวดค่าด้าเนินการสรรหาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
300,000
หมวดค่ากิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคม
500,000
หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าบริหารโครงการ เป็นต้น)
100,000
รวมงบประมาณ
1,000,000
** ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้
8. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลาด้าเนินงาน 9 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีแผนการด้าเนินงานเบื้องต้น ดังนี้
รายละเอียดงาน

1

2

ระยะเวลาดาเนินงาน (เดือน)
3
4
5
6
7

8

9

1.การประชาสัมพันธ์โครงการและการ
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
2.พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
3.จัดกิจกรรมบ่มเพาะ ให้ค้าปรึกษา
4.สนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการยื่น
ข้อเสนอโครงการต่อ สนช.
5.รายงานสรุปผลการด้าเนินงาน
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9. งานที่จะต้องส่งมอบ
ผู้รับจ้างต้องจัดท้ารายงาน ดังนี้
9.1 รายงานขั้นต้น (Inception Report) โดยรายงานต้องประกอบด้วย โดยมีรายละเอียดของแผนงาน
ก้าหนดการ รายละเอียดขั้นตอน วิธีการด้าเนินงานตามขอบข่ายของงาน และครอบคลุมขอบเขตของโครงการ
9.2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ซึ่งประกอบด้วยความก้าวหน้า ของโครงการและผลการ
ด้าเนินงาน
9.3 รายงานสรุปฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดการด้าเนินโครงการ กิจกรรม
ผลการด้าเนินโครงการ และข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ สนช. จ้านวน 5 โครงการ
10. การเบิกจ่ายค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้าง โดยจะจ่ายค่าจ้างให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้ส่ง
มอบผลงานให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจจ้างได้ตรวจรับผลงานดังกล่าว
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยผู้ว่าจ้างจะสั่งจ่ายเช็คในนามของผู้รับจ้าง จ้านวน 3 (สาม) งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ก้าหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานขั้นต้น (Inception
Report) พร้อมแผ่น CD หรือ DVD อย่างละ 3 ชุด ภายใน 1 เดือนหลังจากลงนามในสัญญา
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ท้าการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 ก้ า หนดจ่ า ยค่ า จ้ า งร้ อ ยละ 30 ของวงเงิ น ค่ า จ้ า ง เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งส่ ง เมื่ อ ผู้ รับ จ้ างส่ ง รายงาน
ความก้าวหน้า (Progress Report) พร้อมแผ่น CD หรือ DVD อย่างละ 3 ชุด ภายใน 5 เดือน
หลั งจากลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ก้าหนดจ่ายร้อยละ 40 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานฉบับสมบูร ณ์
(Final Report) พร้อมแผ่น CD หรือ DVD อย่างละ 3 ชุด ภายใน 9 เดือนหลังจากลงนามใน
สัญญา โดยก้าหนดจ่ายค่าจ้างหลังจากกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับรายงานดังกล่าวแล้ว
11. เงื่อนไขการจ้าง
11.1 ผู้รับจ้างต้องจัดท้าข้อเสนอ “โครงการ Social Innovation Driving unit ประจ้าพื้นที่ภาคกลาง”
โดยจัดท้าข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคา ซึ่งข้อเสนออย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย
1) ขอบเขตของการด้าเนินงาน
2) ขั้นตอนและรายละเอียดในการด้าเนินงาน
3) ระยะเวลาการด้าเนินงานและแผนปฏิบัติงาน
4) งบประมาณ โดยแสดงรายละเอียด
5) รายละเอียดประวัติ คุณวุฒิและประสบการณ์การท้างาน ของบุคลากรหลักที่ผู้รับจ้างได้เสนอ
มาท้างานนี้ รวมทั้งผลงานที่ผ่านมาของผู้รับจ้าง/บุคลากรหลักที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้
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6) เอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล
ทั้งนี้ หากข้อเสนอการด้าเนินงานของผู้รับจ้างดังกล่าว ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือความ
ต้องการของส้านักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอฯ
จนเป็นที่ยอมรับของส้านักงานฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
11.2 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่อาจท้าสัญญาจ้างตามที่เจรจาตกลง
หรือมีเหตุจ้าเป็นอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคซึ่งท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการจ้างได้ ให้ถือว่าเป็นอันเลิกไป ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์
โต้แย้งและเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
11.3 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาว่าจ้างได้ในกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถส่งรายงานตามที่ก้าหนด
ในข้อ 9.
11.4 หากผู้รับจ้างไม่สามารถท้างานให้แล้วเสร็จตามที่ก้าหนดตามข้อ 10 ผู้รับจ้างจะต้องช้าระค่าปรับ
ให้แก่ส้านักงาน โดยก้าหนดค่า ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินจัดจ้าง นับถัดจากวันที่ก้าหนดแล้ว
เสร็จตามที่ก้าหนดหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ท้างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ส้านักงานฯ
เรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างท้างานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ้านวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
11.5 ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ของส้านักงานฯ เป็นส้าคัญ และผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการโดยไม่มีเงื่อนไข ยกเว้นได้รับการยินยอมจากผู้ว่าจ้าง
11.6 เอกสาร รายงาน ข้อมูล ผลงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจ้าง ทั้งในรูปเอกสารและ CD หรือ DVD เป็น
ลิขสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง และขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้รับจ้างน้าไปใช้ในกิจกรรมอื่น โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ว่าจ้าง
12. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และผลงาน
ข้อมูล เอกสาร ผลการศึกษาวิเคราะห์ รายงาน และทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานให้กับส้านักงานฯ ตามสัญญาจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาของส้านักงานฯ
โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่ส่งมอบหรือเผยแพร่ข้อมูล เอกสาร ผลการศึกษาวิเคราะห์ และรายงาน ตลอดจนระบบ
ทั้งหมดที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือน้าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
จากส้านักงานฯ
13. จรรยาบรรณของผู้รับจ้าง
13.1 ห้ามเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคและการค้าของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างเข้าไปท้าการส้ารวจ
ข้ อ มู ล (อาจมี ก ารท้ า สั ญ ญา Non-Disclosure Agreement) ภายในระยะเวลา 5 ปี นั บ จากวั น ที่ เ ริ่ ม เข้ า ไป
ให้บริการฯ หรือท้าสัญญา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล
13.2 กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็นแก่สาธารณชน ผู้รับจ้างจะต้องให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นตามหลัก
วิชาการโดยไม่อ้างอิง หรือระบุถึงบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างเข้าไปท้าการส้ารวจข้อมูล (เว้นแต่จะได้รับการ
ยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล) ตามที่ตนทราบอย่างถ่องแท้แก่สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง
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14. ผู้ประสานงานฝ่าย สนช.
ส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
นายเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน
ผู้จัดการโครงการ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์: 02-017 5555 ต่อ 546
โทรสาร: 02-017 5566
อีเมล์: chalermpong@nia.or.th
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