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เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) 
การจัดจ้างศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรม 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้จัดตั้งขึ้น ในก ากับของกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีภารกิจหลักในการยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจและเครือข่าย
วิชาการอย่างบูรณาการ เพ่ือพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งจะน าไปสู่ “ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ” 
ที่เข้มแข็ง และสามารถขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศได้อย่างก้าวกระโดดและมี
ประสิทธิภาพ แต่อยู่บนพ้ืนฐานที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้  (knowledge-based 
economy & society) ทั้งนี้ โดยการร่วมรับความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมของภาคเอกชนไทย ผ่าน
รูปแบบการสนับสนุน 2 ประเภท คือ 1) การสนับสนุนทางด้านวิชาการ และ 2) การสนับสนุนทางด้านการเงิน 
(โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” โครงการ “ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม และโครงการ “นวัตกรรมดี...
ไม่มีดอกเบี้ย”) 

เป็นที่ทราบกันดีว่า “นวัตกรรม” เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น การจะพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้
ประสบความส าเร็จได้นั้น จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการขยายผลความเป็นไปได้ของนวัตกรรมนั้นๆ ไปสู่เชิง
พาณิชย์และก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานาน 2 – 3 ปี ซึ่งครอบคลุม
ด้านการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ทดสอบเพ่ือให้รองรับกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การวางแผน
การด าเนินงานด้านการตลาด การทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภค ตลอดจนการขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์ 
นอกจากนี้ ปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ก็อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการขยายผล
โครงการนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ ซึ่งในเชิงทฤษฎีนั้นจะมีผลการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมจ านวนเพียงร้อย
ละ 10 ของโครงการทั้งหมดที่ประสบความส าเร็จในเชิงพาณิชย์ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือให้ทราบถึงความคุ้มค่าในการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมที่เกิดจากการ
สนับสนุนของส านักงานฯ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ในการนี้ สนช. จึงเห็นสมควรให้ด าเนินการศึกษา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ทีได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 326 
โครงการ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดตามตัวชี้วัดความส าเร็จของหน่วยงานที่ได้ประสานงานกับส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) อีกทั้งเพ่ือจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์
และพัฒนาการบริหารจัดการพอร์ทฟอลิโอโครงการนวัตกรรมของส านักงานฯ เพ่ือยกระดับระบบนิเวศ
นวัตกรรมในระยะต่อไป 
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2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ ตลอดจนศึกษาผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนระบบนิเวศ
นวัตกรรม ของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช.  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560  
ที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 326 โครงการ 

2.2 เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ ตลอดจนศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้โครงการนวัตกรรมที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก สนช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้ 

2.3 เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลกระทบของโครงการนวัตกรรม ที่จะน าไปใช้เพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการ
พอร์ทฟอลิโอโครงการนวัตกรรมของส านักงานฯ เพ่ือยกระดับระบบนิเวศนวัตกรรมในระยะต่อไป 
 

3. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.11  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

3.14 เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยที่มีการจดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง 
3.15 มีความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านงานวิจัย ด้านนโยบาย 

ด้านอุตสาหกรรม และการจัดท าเอกสารรายงานการวิเคราะห์กับหน่วยงานภาครัฐ 
 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของผู้รับจ้าง 
4.1 ศึกษาและวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการ

สนับสนุนจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ทีได้ด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จ ตลอดจนข้อมูลปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้โครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช.  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้ 

4.2 จัดท าและน าส่งรายงานขั้นต้น ( Inception Report) รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 
และรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จ านวน 3 ชุด พร้อมซีดีไฟล์ส าเนารายงานเป็นอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 
1 ชุด  
 

5. ขอบเขตการด าเนินงาน 

 5.1 พัฒนาสูตรการค านวณ “มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ” และ “มูลค่าผลกระทบทางสังคม” ของ
โครงการนวัตกรรม โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น มูลค่าการ
ลงทุน รายได้ที่เกิดขึ้น มูลค่าเพ่ิม และการลดต้นทุน เป็นต้น 

 5.2 ประชุมระดมความคิดร่วมกับผู้ประสานงานโครงการ ผู้จัดการโครงการ และผู้จัดการฝ่าย สนช. 
เพ่ือการรวบรวมและสร้างความเข้าใจในข้อมูลโครงการนวัตกรรมที่จะใช้ในการวิเคราะห์ ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ทีได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ในการศึกษาดังกล่าวจะ
ด าเนินการศึกษาใน 2 ด้าน ดังมีรายละเอียดสาระส าคัญดังนี้ 

1) การศึกษามูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยจะด าเนินการศึกษาโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการ
สนับสนุนจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 
2560 ทีได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวนทั้งสิ้น 326 โครงการ 

2) การศึกษามูลค่าผลกระทบทางสังคม โดยจะด าเนินการศึกษาโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการ
สนับสนุนจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ทีไ่ด้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวนทั้งสิ้น 18 โครงการ 

 5.3 รวบรวมข้อมูลโครงการเบื้องต้นเพ่ือใช้ในการค านวณผลกระทบของโครงการนวัตกรรมทั้งในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้โครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้ 
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 5.4 ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อาทิ ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยต่างๆ 
ในเบื้องต้น 

 5.5 ประชุมระดมความคิดร่วมกับ สนช. และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) เพ่ือน าเสนอผลการวิเคราะห์
ตามแผนการด าเนินงานในข้อ 5.4 

 5.6 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ยังขาดการรวบรวมติดตาม เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจและสังคมในขั้นสุดท้าย ทั้งนี้ การด าเนินงานดังกล่าวอาจครอบคลุมการจัดประชุมกลุ่มย่อยกับ
ผู้ประกอบการ 

 5.7 สรุปผลการด าเนินงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ
นวัตกรรมของกลุ่มโครงการตัวอย่าง พร้อมน าเสนอต่อผลการศึกษาดังกล่าวต่อ สนช.  

 5.8 จัดท ารูปเล่มรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ
นวัตกรรมของกลุ่มโครงการตัวอย่าง  
 

6. วงเงินค่าจ้างโดยประมาณ 
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างส าหรับการท างานของผู้รับจ้าง วงเงินไม่เกิน 3,000,000.-บาท (สามล้านบาท

ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามขอบเขตการด าเนินงาน 
 

7. ราคากลาง 
7.1 แหล่งที่มาของราคากลาง 

-  หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาไทย ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2556 
-  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการวิจัยที่คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ก าหนด 

(ตามแบบ วช. 2ค – ปี 2556) 
 7.2 ประมาณการรายการค่าใช้จ่ายในโครงการ  

รายการ จ านวนเงิน(บาทต่อหน่วย) 

หมวดที ่1 หมวดค่าตอบแทนบุคลากร 1,260,000 
หมวดที่ 2 หมวดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  750,000 
หมวดที่ 3 หมวดค่าวัสดุ 210,000 
หมวดที ่4 หมวดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (site visit) เพ่ือเก็บข้อมูล 480,000 
หมวดที่ 5 หมวดค่าบริหารจัดการโครงการ 300,000  

รวมงบประมาณในการด าเนนิกิจกรรม 3,000,000 

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

8. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน 210 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
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9.  ผลงานที่ต้องส่งมอบ 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งผลงานดังต่อไปนี้เป็นจ านวน 3 ชุด พร้อมไฟล์ส าเนารายงานเป็นอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 1 ชุด 

9.1 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) เพ่ือเสนอแผนงาน ก าหนดการ และรายละเอียดขั้นตอน 
วิธีการด าเนินงาน ตามขอบข่ายของงาน และครอบคลุมขอบเขตของโครงการ ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องส่งมอบผลงาน 
จ านวน 3 ชุด พร้อมทั้ง USB flash drive 3 อัน 

9.2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ผลการศึกษาข้อมูลผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ของโครงการนวัตกรรมในเบื้องต้น (ร้อยละ 40 ของข้อมูลโครงการตัวอย่าง) ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องส่งมอบผลงาน 
จ านวน 3 ชุด พร้อมทั้ง USB flash drive 3 อัน 

9.3 รายงานการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
จากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ 2559 - 2560 ฉบับสมบูรณ์ (Final 
Report) จ านวน 3 ชุด พร้อมไฟล์ส าเนารายงานและไฟล์ส าเนาประกอบอ่ืนๆ เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกบน 
USB flash drive จ านวน 3 อัน พร้อมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 

10. การเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา 
 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างหลังจากที่ที่ปรึกษาส่งรายงานฯ ตามที่ก าหนดในสัญญาจ้างฯ ให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรายงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยการจ่ายจะแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้ 
 งวดที่ 1 ก าหนดจ่ายค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 30 ของวงเงินจัดจ้าง เมื่อที่ปรึกษาส่งรายงานความก้าวหน้า

ผลการด าเนินงาน ครั้งที่ 1 ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

 งวดที่ 2 ก าหนดจ่ายค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 50 ของวงเงินจัดจ้าง เมื่อที่ปรึกษาส่งรายงานความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงาน ครั้ งที่  2 ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

 งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ก าหนดจ่ายค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 20 ของวงเงินจัดจ้าง เมื่อที่ปรึกษาส่งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุได้ท าการตรวจรับรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

 

11. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส านักงานจะพิจารณาตัดสิน  โดย

ใช้หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) และจะพิจารณาจาก
ราคารวม โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้ 

1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price)   ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 20 
2) ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนๆ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 80 
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12. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน  
 ข้อมูล เอกสาร และรายงาน ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่ผู้รับจ้างได้จากการปฏิบัติงานนี้ ตามสัญญาจะตก
เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) โดยผู้รับจ้างจะไม่ส่งมอบและ
ไม่เผยแพร่ข้อมูล เอกสาร และรายงาน ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือน าไปใช้
ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก สนช. 
 

13. จรรยาบรรณของผู้รับจ้าง 
13.1 ห้ามเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคและการค้าของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างเข้าไปท าการส ารวจ

ข้อมูล (Non Disclosure Agreement) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มเข้าไปให้บริการฯ หรือเซ็น
สัญญา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล 

13.2 กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็นแก่สาธารณชน ผู้รับจ้างจะต้องให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นตาม
หลักวิชาการที่ไม่อ้างอิงหรือระบุถึงบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างเข้าไปท าการส ารวจข้อมูล (เว้นแต่ได้รับ
การยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล) ตามท่ีตนทราบอย่างถ่องแท้แก่สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง 
 

14. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม 
 โทร 02-017 5555 ต่อ 522 
 โทรสาร 02 -017 5566อีเมล์ pakapong@nia.or.th 
 


