
ประกาศ 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

เรื่อง  ประกาศจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
------------------------------------- 

 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะประกาศจ้างเหมาดำเนินงาน
กิจกรรมโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคา  
 จะตอ้งมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4. ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
5. ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้ง
งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นด้วย 

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

10. ไม่เป็นผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนด 

11. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลาง 

12. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 



  

13. ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

 
 

กำหนดการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 
 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาการประกาศจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมโครงการ Social 
Innovation Village: Idea Hacks โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 
08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 73/2 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 
 

 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง (www.nia.or.th) ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวัน
เสนอราคา 
 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nia.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 
017 5555 ต่อ 542, 623, 629 และ 634 ในวันและเวลาราชการ 
 
 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถาม
มายังสำนักงาน ผ่านทางอีเมล์ amphol@nia.or.th และ procurement@nia.or.th ภายในวันที ่18 เมษายน 
2565 โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ 
www.nia.or.th ในวันที่ 19 เมษายน 2565 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  11  เมษายน  2565 

        ลงชื่อ          นายพันธุอ์าจ  ชัยรัตน์ 
 
 

(นายพันธุ์อาจ  ชัยรัตน์) 
ผู้อำนวยการ 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 

http://www.nia.or.th/
http://www.nia.or.th/
mailto:procurement@nia.or.th
http://www.nia.or.th/
nopporn
pac
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เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference; TOR) 
การจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks 

 

1. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการส่งเสริม

การสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม 
และยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรหลักในการ
เสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั ่งยืน” ผ่านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคุณค่า
ใหม่ทางนว ัตกรรม (Nurturing Future Value) และยุทธศาสตร ์ท ี ่  4 พัฒนาสู ่องค ์กรแห่งนว ัตกรรม 
(Innovative Organization) สนช. ได้เน้นการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน 
อีกทั้งระบบนวัตกรรมที่เสริมสร้างนั้นต้องนำไปสู่การเพิ่มคุณค่าที่ยั ่งยืน  โดยเชื่อมโยงภาคเอกชน ภาครัฐ 
การศึกษาและประชาสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดการ
ยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมของเครือข่ายและสมาชิกจากภาคส่วนต่างๆ  

สนช. ได้พัฒนาแพลตฟอร์มการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ซึ่งในปี  2565 จะเป็นปีแห่งการ
ขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคมสู่ระดับภูมิภาค โดยการส่งเสริม และสนับสนุน การสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิง
สังคมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและขยายผลการพัฒนาธุรกิจนวั ตกรรมเพื่อสังคม
อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นั้น 

โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม หรือ Social Innovation Village เป็นโครงการนวัตกรรมเพ่ือ
สังคมเพื่อนำผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ ไปแก้ไขปัญหา ที่สามารถตอบโจทย์จากพื้นที่เป้าหมายได้จริง และ
ก่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย ยกระดับคุณภาพสินค้าหรือ
บริการของธุรกิจเพื่อสังคม ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ และเป็นต้นแบบการขยายผล ผลงานนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม ให้เข้าถึงปัญหาตามบริบทของพื้นที่เป้าหมาย นำไปสู่การสร้างผลตอนแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 – 2565 ได้กำหนดพื้นที่่เป้าหมายนำร่องในการแก้้ปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในกลุ่มจังหวัดยากจนของประเทศ จำนวน 14 พื้นที่ และได้้พิิจารณาอนุุมั ัติิ 
สนัับสนุุนโครงการนวััตกรรมเพ่่ือสัังคม รวมทั้งสิ้น จำนวน 71 โครงการ 

ในการนี้ สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้
จัดกิจกรรมเพื่อเฟ้นหาชุมชนที่ต้องการแสวงหานวัตกรรม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาชุมชน โดยในการจัดโครงการในครั้งนี้ได้นิยามคำว่า Idea Hacks ขึ้นมา กล่าวคือ การแสดงความคิด
หรือแนวทางของปัญหา เพื่อให้ได้ไอเดียในการทำสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา นับว่าเป็นการจัดกระบวนการระบุประเด็น
ปัญหาและแนวทางในการแก้ไข รวมถึงการระดมสมอง การระดมความคิด  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และร่วมกันแชร์ประสบการณ์สำหรับการริเริ่มสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาและ
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แก้ปัญหาชุมชน หรือนวัตกรรมด้านสังคม อีกทั้งได้เรียนรู้การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact 
Assessment: SIA) และการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) ทำให้
สามารถวัดผลลัพธ์การแก้ไขปัญหาชุมชนพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือให้มีทักษะและความพร้อมในการสร้างนวัตกรรม  

ดังนั ้น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) จึงได้ริเริ ่มโครงการ Social Innovation 
Village: Idea Hacks ขึ้นเพ่ือเฟ้นหาชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรม อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อเฟ้นหาชุมชนที่ต้องการแสวงหานวัตกรรม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาชุมชน ไม่ต่ำกว่า 80 ชุมชน 
2.2 เพ่ือพัฒนากระบวนการระบปุระเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขในชุมชน 
2.3 เพ่ือสร้างการรับรู้ความซับซ้อนของประเด็นสังคมและเข้าใจความสนใจของชุมชน 
2.4 เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายของชุมชน การระดมความคิดที่ทั้งแตกต่างและไม่แตกต่างแล้ว

นำไปสู่ข้อตกลงร่วมกันและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้นวัตกรรมสังคม 
2.5 เพ่ือเรียนรู้การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมเชิงพ้ืนที่ เพ่ือวัด

ผลลัพธ์การแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 

3. ขอบเขตการดำเนินงาน 
3.1 จัดทำแผนกิจกรรมอบรมตามขอบเขตเนื้อหาที ่ได้รับการออกแบบ และการจัดกระบวนการ

โครงการ 
3.2 จัดทำแผนกิจกรรมละลายพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น 
3.3 จัดการอบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการตามแนวทางให้สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชน เพ่ือเป็นการ

ทดสอบและประเมินกิจกรรมการอบรม ทั้งนี้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมผ่านรูปแบบกิจกรรมสื่อผสม 
(ออฟไลน์หรือออนไลน์) แก่สำนักงานฯ เพ่ือพิจารณาและเห็นชอบ 

3.3.1 จัดหาทีมวิทยากรหลักและวิทยากรกระบวนการที่มีประสบการณ์ เพื่อบริหารจัดการ
เนื้อหา ข้อมูล รูปแบบ และกระบวนการตลอดการฝึกอบรม   

3.3.2 จัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดทำรายงาน
สรุปการดำเนินงานและประเมินผล พร้อมข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง  

3.4 จัดกิจกรรมอบรมผ่านรูปแบบกิจกรรมสื่อผสม (ออฟไลน์หรือออนไลน์) ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง 
 

4. คุณสมบัติของวิทยากร 
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
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4.4 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

4.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.7 เป็นนิติบุคคลผู้ที่มีอาชีพเดียวกับงานท่ีประกาศจ้าง 
4.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น

ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4.9 ผู ้ยื ่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนด 

4.11 ผู้ยื ่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู ้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

4.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กำหนด 
 

5. วงเงินค่าจ้าง 
วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมค่าภาษีอากร และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
 

6. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ระยะเวลา 4 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

 
7. ราคากลางและแหล่งที่มา 

7.1 ราคากลาง : 473,956.50 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) 
7.2 แหล่งที่มาของราคากลาง : ตามสัญญาจ้างฯ เลขที่ สจ-0230-64 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 

 

8. ผลงานที่จะต้องส่งมอบ 
8.1 รายงานผลการดำเนินงาน เพื ่อเสนอแผนงาน กำหนดการ และรายละเอียดขั ้นตอนวิธีการ

ดำเนินงานตามขอบเขตดำเนินงาน 
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8.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอผลการดำเนินงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนสรุปผลการจัด
กิจกรรมอบรม สรุปผลตามขอบเขตการดำเนินงานทั้งหมด 
 
9. การจ่ายค่าจ้าง 
 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างหลังจากส่งรายงานตามที่กำหนดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ
รายงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการจ่ายจะแบ่งเป็น 2 (สอง) งวด ในแต่ละงวดจะจ่ายค่าจ้าง ดังนี้ 

งวดที่ 1 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 40 ของวงเงินจัดจ้าง เมื ่อส่งมอบรายงานผลการ
ดำเนินงาน ครั้งที่ 1 ภายใน 1 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 60 ของวงเงินจัดจ้าง เมื่อส่งมอบรายงานผล
การดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ภายใน 4 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

 

10. เงื่อนไขการจ้าง 
 10.1 หากวิทยากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงาน ให้ วิทยากรเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนโดยให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการนั้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก 
 10.2  วิทยากรจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการภายใต้เกณฑ์อ้างอิง (Terms 
of Reference) นี้ เป็นความลับ โดยวิทยากรต้องไม่ส่งมอบข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู ้ใดหรือ
นำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง 
 10.3 ข้อมูล เอกสาร และรายงาน ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ได้ปฏิบัติงานให้กับผู้ว่าจ้าง ภายใต้เกณฑ์
อ้างอิง (Terms of Reference) จะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ ผู้ว่าจ้างเท่านั้น 
 

11. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน 
 11.1 จากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ Coronavirus (โควิด 19) ผู้รับจ้างจะต้อง
ดำเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรการของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตลอด
ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม และสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดการดำเนินงานที่เสนอทั้งหมดให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ณ เวลานั้น โดยต้องเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดำเนินงานต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งรายละเอียดงานทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการจัดทำกิจกรรม และไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 
 11.2 กรณีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถจัดงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยเนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เข้าร่วมงานหรือมีประกาศจากหน่วยงานราชการเพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาดในประเทศไทยออกไปในวงกว้าง ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ในการแจ้งเลื่อนจัดงาน การปรับรูปแบบจัดงาน 
หรือการยกเลิกจ้างเหมาได้โดยทำหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้รับจ้างจะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินงานไปแล้วทั้งหมด 
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 11.3 ข้อมูล เอกสาร และรายงาน ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่ผู้รับจ้างได้จากการปฏิบัติงานนี้ ตามสัญญา
จะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยผู้รับจ้างจะไม่ส่งมอบ
และไม่เผยแพร่ข้อมูล เอกสาร และรายงาน ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือ
นำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก สนช. 
 

12.  ผู้ประสานงานฝ่าย สนช. 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
นายอำพล อาภาธนากร 
โทรศัพท์: 02-017 5555 ต่อ 542 
โทรสาร: 02-017 5566 
อีเมล์: amphol@nia.or.th 


