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เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) 
จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ สนช. เล็งเห็นว่ำทรัพย์สินทำงปัญญำมีควำมส ำคัญ
เป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำนวัตกรรมซึ่งจะน ำไปสู่กำรเจริญเติบโตด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่ำง
ยั่งยืน และรัฐบำลไทยได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำและสนับสนุนให้เกิดกำรใช้
ทรัพย์สินทำงปัญญำในเชิงพำณิชย์อย่ำงต่อเนื่อง กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนทรัพย์สิน
ทำงปัญญำที่แข็งแกร่งและรองรับกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงกำรส่งเสริมให้มีกำร
คุ้มครองและน ำทรัพย์สินทำงปัญญำที่ได้จำกกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำและขยำยผลธุรกิจนวัตกรรม
อย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ดี กำรกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำในเชิงพำณิชย์และกำร
คุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำนั้นไม่ใช่เรื่องที่สำมำรถท ำได้โดยง่ำย หำกแต่ต้องอำศัยควำมร่วมมือของภำครัฐ
และเครือข่ำยภำคเอกชนในด้ำนต่ำงๆ อำทิ กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้จำกกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำน
ทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้ประกอบกำรในกำรท ำธุรกิจ รวมถึงกำรเข้ำถึงกำรใช้บริกำรของภำครัฐที่สนับสนุน
ด้ำนข้อมูลและให้แนวทำงในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว อันเป็นส่วนส ำคัญในกำรยกระดับ
ควำมพร้อมและพัฒนำด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำได้ ดังนั้น สนช. จึงมีควำมประสงค์จะจัดกิจกรรมส่งเสริม
เครือข่ำยด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยผู้ประกอบกำรนวัตกรรมและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภำครัฐและภำคเอกชน อันจะน ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปัญญำในกำรต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม 
สนับสนุนผู้ประกอบกำรไทยให้พร้อมในกำรแข่งขัน และสร้ำงให้เกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจจำกฐำนนวัตกรรมของ
ประเทศ 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนำเครือข่ำยด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบกำรนวัตกรรม
ที่ขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยด้วยทรัพย์สินทำงปัญญำ หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
กำรสนับสนุนด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ และบริษัทที่ปรึกษำ/ผู้เชี่ยวชำญด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรไทยสำมำรถเข้ำถึงงำนบริกำรของภำครัฐด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ 
2.3 เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำในกำรด ำเนินธุรกิจนวัตกรรม 

 
3. ขอบเขตการด าเนินงาน 

ผู้เสนอรำคำจะต้องด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำเครือข่ำยด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำจ ำนวน 5 ครั้ง 
รวมทั้งกำรจัดเลี้ยงอำหำรและอำหำรว่ำงส ำหรับผู้เข้ำร่วมงำน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

3.1 กำรจัดท ำสื่อ/สิ่งพิมพ์เพ่ือแสดงข้อมูลงำนและเวทีกำรจัดงำน 
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1) ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล แนวคิดกำรจัดกิจกรรม ออกแบบ วำงแผน พร้อมด ำเนินกำรผลิตสื่อ/
สิ่งพิมพ์ที่เก่ียวข้อง 

2) ด ำเนินกำรจัดท ำ Roll up แสดงข้อมูลงำน ขนำด Roll up 80 x 180 ซม. จ ำนวน 4 ชิ้น 
3) จัดท ำ Backdrop ส ำหรับถ่ำยภำพเพ่ือประชำสัมพันธ์งำน 
4) จัดท ำข้อมูลผู้เข้ำร่วมกิจกรรม (Directory) ในรูปแบบ E-Book 
5) จัดให้มีเวที ระบบไฟ เครื่องขยำยเสียง พ้ืนที่บนเวที ฉำกหลังเวที หรือจอ LED ตำมควำม

เหมำะสม 
  3.2 กำรบริหำรจัดกำร 

1) จัดหำสถำนที่จัดกิจกรรม พร้อมจัดอำหำรว่ำงและจัดเลี้ยงอำหำร 1 มื้อ ให้กับผู้เข้ำร่วมงำน  
จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 50 คน x 4 ครั้ง และจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 100 คน x 1 ครั้ง  

2) จัดหำวิทยำกรที่มีประสบกำรณ์สอดคล้องเหมำะสมกับกิจกรรม รวมถึงอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรเดินทำงและที่พัก (ถ้ำมี) ตลอดจนค่ำตอบแทนวิทยำกร  

3) จัดเตรียมของที่ระลึกเพ่ือมอบให้กับผู้เข้ำร่วมงำน รวมทั้งหมดเป็นจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 250 ชุด 
4) ด ำเนินกำรลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมงำน  
5) จัดท ำฐำนข้อมูลผู้เข้ำร่วมกิจกรรม (Directory) โดยระบุรำยละเอียด ชื่อ-ที่อยู่ บริษัท/

หน่วยงำน ต ำแหน่ง ภำพถ่ำยปัจจุบัน พร้อมรำยละเอียดกำรติดต่อ และข้อมูลส ำคัญอ่ืนๆ  
เพ่ือสร้ำงฐำนข้อมูลเครือข่ำยทรัพย์สินทำงปัญญำ น ำส่งในรูปแบบยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ จ ำนวน 
2 ชุด 

6) จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ต้อนรับ ณ จุดลงทะเบียน รวมทั้งท ำหน้ำที่ประสำนงำนกับผู้ว่ำจ้ำง จ ำนวน
ไม่ต่ ำกว่ำ 1 คน พร้อมอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงเหมำะสมตลอดระยะเวลำกำรจัดกิจกรรม 

7) ด ำเนินกำรประสำนงำนและวำงแผนเพ่ือน ำอุปกรณ์กำรจัดงำนเข้ำและออกจำกพ้ืนที่  
พร้อมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำย และจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรขนย้ำย
ตำมควำมเหมำะสม 

8) ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้จัดงำนและจะต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนทั้งหมด ประกอบด้วย 
ค่ำอุปกรณ์กำรจัดงำน ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ค่ำของที่ระลึก ค่ำเช่ำพ้ืนที่ และอ่ืนๆ ที่อยู่ใน
ขอบเขตกำรจ้ำงงำน รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงกรณีพ้ืนที่เกิดควำมเสียหำย 

3.3 กำรจัดกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเสวนำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ  
และ/หรือ กิจกรรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือสร้ำงปฎิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เข้ำร่วมกิจกรรม และ/หรือ จัดพ้ืนที่และวัสดุ/
อุปกรณส์ ำหรับแสดงผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับหัวข้อกิจกรรม 

3.4 กำรบันทึกภำพกิจกรรม 
1) บันทึกภำพนิ่งดิจิตอล อำทิ ภำพกำรจัดเตรียมงำน และภำพบรรยำกำศกิจกรรมต่ำงๆ น ำส่ง

ในรูปแบบยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ จ ำนวน 2 ชุด 
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2) บันทึกและตัดต่อภำพเคลื่อนไหวจำกกำรจัดงำน เพ่ือจัดท ำเป็นไฮไลท์รวมในวิดีโอสรุป
กิจกรรม น ำส่งในรูปแบบยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ จ ำนวน 2 ชุด 

3) บันทึกและตัดต่อวิดีโอสัมภำษณ์ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 10 รำย น ำส่งในรูปแบบ
ยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ จ ำนวน 2 ชุด 

 
4 คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 

4.1 เป็นผู้มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
4.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
4.4 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้

ชั่วครำวตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
4.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ

หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

4.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำน

นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำร  
อันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอ
รำคำได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

4.10  ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
กำรคลังก ำหนด 

4.11  ผู้เสนอรำคำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลำง 

4.12  ผู้เสนอรำคำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

4.13  ผู้เสนอรำคำซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ก ำหนด 

4.14  ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่ประกำศจ้ำง
ดังกล่ำว โดยมีมูลค่ำของผลงำนไม่น้อยกว่ำ 500,000.-บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำ
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เดียวและท ำสัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้องส่งเอกสำร
หนังสือรับรองผลงำนหรือส ำเนำสัญญำหรือส ำเนำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง มำประกอบกำรพิจำรณำ  
 
5. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 6 เดือน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ  
 
6. การส่งมอบผลงาน 

ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดังต่อไปนี้ เป็นจ ำนวน 4 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
จ ำนวน 2 ชุด บันทึกในยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ (USB Flash Drive)  

6.1 รำยงำนกระบวนกำรก่อนจัดงำน (Pre-Event Report) เ พ่ือเสนอแผนงำน ก ำหนดกำร 
รำยละเอียดขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินงำน รูปแบบรำยละเอียดของกิจกรรม อุปกรณ์ วัสดุ และของที่ระลึกตำม
ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

6.2 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เพ่ือเสนอผลกำรด ำเนินงำนตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
พร้อมทั้งไฟล์ฐำนข้อมูลผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ไฟล์ภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวทั้งหมด รวมถึงส่งมอบอุปกรณ์ต่ำงๆ 
ตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำน  
 
7. งบประมาณ 
 วงเงินงบประมำณในกำรด ำเนินงำน 1,000,000.-บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว ซึ่ง
ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 
8. ราคากลางและแหล่งท่ีมา 

8.1 รำคำกลำงคือ 1,000,000.-บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) 
8.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง: สัญญำจ้ำงเลขที่ สจ-0091-61 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561 
  

9. วิธีการจ่ายค่าจ้าง 
ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินซึ่งเป็นเงินบำทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้ำง โดยจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้ภำยหลังจำกท่ีผู้รับจ้ำงได้

ส่งมอบผลงำนให้แก่คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุของผู้ว่ำจ้ำงและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำน
ดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

โดยก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำง จ ำนวน 2 (สอง) งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงร้อยละ 40 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งผลงำนที่ต้องส่งมอบ 

รำยงำนกระบวนกำรก่อนจัดงำน (Pre-Event Report) ภำยใน 1 เดือน นับถัดจำกวันที่ 
ลงนำมในสัญญำและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 
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งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำง ร้อยละ 60 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำน
ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ภำยใน 6 เดือน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำและ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

10. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา  
ในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอครั้งนี้ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำรำยละเอียดข้อเสนอที่

สอดคล้องและครอบคลุมข้อก ำหนดงำน และมีประสิทธิภำพสูงสุด ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำ
ประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) 

ทั้งนี้พิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยและก ำหนดให้น้ ำหนักรวมทั้งหมดเท่ำกับร้อยละ 100 ดังนี้ 
 1) รำคำท่ียื่นข้อเสนอ (Price)   ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 20 
 2) ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค   ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 80 

ที ่ หัวข้อให้คะแนน คะแนน 

1 แนวคิด กลยุทธ์ และรูปแบบกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
1.1  แนวคิด รูปแบบและวิธีกำรจัดกิจกรรม ควำมเข้ำใจ (10 คะแนน) 
1.2  กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรงำน แผนในกำรท ำงำน (Work plan) กำรจัดระบบ

บริหำรจัดกำร และวิธีกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับงำนท่ีจะรับจ้ำง  
(10 คะแนน) 

1.3  แนวคิดในกำรออกแบบ และรูปแบบที่เสนอสวยงำม สอดคล้องกับ Key visual 
และ Theme งำนมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ (10 คะแนน) 

1.4  กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งได้มีควำมสวยงำม คงทน และได้มำตรฐำน  
(10 คะแนน) 

40 

2 กำรจัดกิจกรรมตำมขอบเขตงำน ประกอบด้วย 
2.1  รำยละเอียดระยะเวลำกำรด ำเนินงำน (Time Frame) (10 คะแนน) 
2.2  ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค แนวทำงกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของ

โครงกำร ควำมสอดคล้องและครบถ้วนตำมขอบเขตงำนกำรด ำเนินงำน  
(10 คะแนน) 

20 

3 ศักยภำพควำมพร้อมของผู้เสนอผลงำน ประกอบด้วย 
4.1  ควำมพร้อมของทีมงำนและประสบกำรณ์ ศักยภำพผู้เสนองำน (10 คะแนน) 
4.2  ประวัติ (Company profile) และผลงำนที่ผ่ำนมำของผู้ยื่นข้อเสนอ 

(Curriculum Vitae) (10 คะแนน) 

20 

4 หลักกำร รูปแบบ และกำรน ำเสนอที่ตรงกับวัตถุประสงค์ 10 

5 ข้อเสนออ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำน 10 

คะแนนรวม 100 
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11. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และผลงาน  
ข้อมูล เอกสำร และผลงำน ที่รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนให้กับ สนช. ตำมสัญญำจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และ

ลิขสิทธิ์ของ สนช. โดยผู้รับจ้ำงจะต้องไม่ส่งมอบและไม่เผยแพร่ข้อมูล เอกสำร และผลงำนที่ได้จำกกำร
ปฏิบัติงำนนี้ให้แก่ผู้ใดหรือน ำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำก สนช. 
 
12. เงื่อนไขอ่ืน ๆ 

12.1 สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำในผลงำนทั้งหมดที่ได้จัดท ำเป็นเอกสำร รำยงำน หนังสือ หรือ
บันทึกข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลำยตำมสัญญำจ้ำง หรือที่เกี่ยวข้องกับงำนตำมสัญญำจ้ำงนี้ เป็น
ทรัพย์สินทำงปัญญำของ สนช. ทั้งสิ้น 

12.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องเก็บรักษำเอกสำร หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจำก สนช. ไว้เป็นควำมลับ และต้องไม่
น ำเอกสำรหรือข้อมูลใดๆ ไปเปิดเผยแก่บุคคลภำยนอก เว้นแต่จะได้รับค ำยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก 
สนช. 

 
13. จรรยาบรรณของผู้รับจ้าง 
 13.1 ห้ำมเปิดเผยข้อมูลทำงเทคนิคและกำรค้ำของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้ำงเข้ำไปท ำกำร
ส ำรวจข้อมูล (Non-Disclosure Agreement) ภำยในระยะเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ เว้นแต่จะ
ได้รับกำรยินยอมจำกผู้เป็นเจ้ำของข้อมูล 
 13.2 กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็นแก่สำธำรณชน ผู้รับจ้ำงจะต้องให้ข้อมูล และแสดงควำมคิดเห็นตำม
หลักวิชำกำรที่ไม่อ้ำงอิงหรือระบุถึงบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้ำงเข้ำไปท ำกำรส ำรวจข้อมูล (เว้นแต่จะ
ได้รับกำรยินยอมจำกผู้เป็นเจ้ำของข้อมูล) ตำมท่ีตนทรำบอย่ำงถ่องแท้แก่สำธำรณชนด้วยควำมสัตย์จริง 
 
14. ผู้ประสานงาน 
 งำนทรัพย์สินทำงปัญญำ ฝ่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนนวัตกรรม 
 นำงสำวเปรมนภำ โชติญำณพิทักษ์  

ต ำแหน่ง: นักส่งเสริมนวัตกรรม 
 โทรศัพท์: 02-017 5555 ต่อ 506 
 โทรสำร: 02-017 5566 


