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เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) 
จ้างเหมาด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการนวัตกรรม 

ส าหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนความสามารถทาง
นวัตกรรม (Innovation Capability) ซึ่งเป็นแผนงานส าคัญในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศ โดย
แนวคิดของการด าเนินงานตาม 4 องค์ประกอบส าคัญในระดับภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนและภาค
สังคม ซึ่งในเอกชนและผู้ประกอบการเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนจากองค์ความรู้ไปสู่ การปฏิบัติที่เกิดขึ้น
ได้จริง รูปแบบกระบวนการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบจึงมีส่วนส าคัญที่ช่วยให้องค์กรมีความยั่งยืนและ
เติบโตได้ อย่างไรก็ตามการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม ( Innovative Organization) ที่มีรูปแบบการ
จัดการนวัตกรรมอย่างเป็นองค์รวมที่คลอบคลุมมิติด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ด้านกระบวนการจัดการ และ
ด้านการบริหารโครงการนวัตกรรมที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการ
พัฒนานวัตกรรมในบริบทขององค์กร และที่ขาดไม่ได้จากมิติของการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมนั้น
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรที่สามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
ให้กับทีมงานและพนักงานได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมทางนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ 
 จากกรอบการประเมินความสามารถทางนวัตกรรมที่ถูกน ามาใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์
ศักยภาพการจัดการนวัตกรรมผลของการวิเคราะห์ศักยภาพด้านความเป็นองค์กรนวัตกรรมจะช่วยให้สามารถ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์นวัตกรรมในลักษณะองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร  
 สนช. มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรหรือบริษัทได้มีโอกาสใน
การยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถและองค์ความร้ทางนวัตกรรม ควบคู่กับการวางแผนยุทธศาสตร์
นวัตกรรม ปัจจัยด้านกิจกรรมนวัตกรรม และปัจจัยด้านศักยภาพนวัตกรรม ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในทาง
ปฏิบัติจนประสบความส าเร็จ ส่งผลต่อความเจริญเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด

หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Innovative Capability) ในด้านการจัดการนวัตกรรมขั้นสูงที่เกิดจากการวางแผน
ยุทธศาสตร์ การสร้างสรรค์ อันเป็นการเร่งไปสู่การพัฒนา คิดค้นสิ่งใหม่  รวมถึงการให้ค าปรึกษา แนะน า
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร 

2.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ ด้วยการค านึงถึงกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายเป็นส าคัญ เสริมด้วยความรู้เรื่องแผนการตลาด การเงิน และการบริหารจัดทรัพยากรต่างๆ ทาง
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ธุรกิจ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการน าผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมออกสู่ตลาดจริง ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับ
แนวทางในการคิดค้นนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ 

2.3 เพ่ือผลักดันและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้เข้าใจถึงกระบวนการทางนวัตกรรม ที่ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

2.4 เพ่ือให้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่เข้าร่วม
โครงการ ได้ทราบถึงสถานะระดับความสามารถทางนวัตกรรม และน าไปสู่การจัดท ารายงานนวัตกรรมส าหรับ
องค์กร (Innovation Performance) 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 ด้านองค์กร ผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่มีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องทั้งด้านอุตสาหกรรม (Industry) และด้านบริการ 
(Service) จ านวน 38 องค์กร 
 3.2 ด้านผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 2 ท่านที่มีต าแหน่งหน้าที่ในองค์กร ดังต่อไปนี้ 
  3.2.1 ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรดังกล่าวในข้อ 3.1 และเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารและ/หรือ ต าแหน่งรองฯ ผู้ช่วยฯ เป็นต้น หรือ 
  3.2.2 ผู้บริหารในสายงานส าคัญขององค์กร และผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย 

ระดับรองฯ ระดับผู้ช่วยฯ ในสายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งในสายงาน
ดังต่อไปนี้ 

1) งานสร้างสรรค์  (Creative) งานนวัตกรรม ( Innovation) งานเทคโน โลยี 
(Technology) 

2) งานด้านการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy and Development) 
3) งานด้านการตลาด (Marketing) และ/หรือ งานขาย (Sale) 
4) งานด้านบัญชี-การเงิน (Finance and Accounting) งานบริหารงานทั่วไป (Back 

office) 

4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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4.5 เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.7 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

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

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

4.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
 

5. ขอบเขตการด าเนินงาน 
5.1 จัดเตรียมวิทยากรจ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน ที่มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

5.1.1 มีประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์หรือวิทยากรในหัวข้อที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการ
ฝึกอบรมโดยเฉพาะการจัดการทางด้านธุรกิจหรือนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปี 

5.1.2 มีประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการ
ฝึกอบรมโดยเฉพาะการจัดการทางด้านธุรกิจหรือนวัตกรรมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี 

5.2 จัดท ารายงานเบื้องต้น ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดของ 
 5.2.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 5.2.2 แผนการด าเนินงาน 
 5.2.3 เนื้อหาและรายละเอียดโดยสังเขปของหัวข้อการอบรม 
 5.2.4 รายชื่อของวิทยากรที่จะให้การอบรมในแต่ละหัวข้อ 
 5.2.5 วิธีการประเมินสมรรถนะของผู้เข้าอบรมหลังการอบรม 
 5.2.6 หัวข้อการอบรม อย่างน้อยประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ 

 Innovation management and Innovative organization 

 Strategic Innovation Management 
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 Innovation Process for New Product / Service Innovation 

 Business Model Transformation 
5.3 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดอบรม ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าวิทยากร ค่าเดินทาง

ของวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าวัสดุที่ใช้ประกอบการอบรม ค่าสถานที่ ค่าอาหารเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตลอดอายุสัญญาโครงการ 

5.4 จัดเตรียมและด าเนินการอบรมพัฒนาองค์กรในการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม ส าหรับ
ผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 

5.5 จัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมและประเมินผลความพึงพอใจจากการฝึกอบรม 
 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
ด าเนินงานตามขอบเขตงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

กิจกรรม จ านวนวันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 
30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้เหมาะสม     
2. วางแผนและด าเนินการประชาสัมพันธ์ และเปิดตัว
โครงการ 

    

3. คัดเลือกผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ     
4. เตรียมสถานที่และจัดเตรียม Catering     
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ     
6. เตรียมเอกสารและสื่อการเรียนการสอน     
7. เริ่มการอบรมตามหลักสูตร     
8. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ     
 
7. งานที่จะต้องส่งมอบ 

7.1 ร่างเอกสารประกอบการอบรมและความก้าวหน้าในการด าเนินงานเตรียมและประชาสัมพันธ์ก่อน
การอบรม จ านวน 3 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกในรูปแบบนามสกุล .doc และ .pdf ในฮาร์ดดิสก์ 
(Flash drive) จ านวน 3 ชุด 

7.2 เอกสารเนื้อหาและรายละเอียดการอบรม จ านวน 3 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกใน
รูปแบบนามสกุล .doc และ .pdf ในฮาร์ดดิสก์ (Flash drive) จ านวน 3 ชุด 

7.3 รายงานสรุปฉบับสมบูรณ์ จ านวน 3 ชุด ประกอบด้วยรายงานสรุปผลการและประเมินผลความพึง
พอใจ พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกในรูปแบบนามสกุล .doc และ .pdf ในฮาร์ดดิสก์ (Flash drive) จ านวน 
3 ชุด 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณท่ีได้รับส าหรับการด าเนินการเป็นจ านวน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) 

 

9. ราคากลาง 
9.1 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

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

แบบ  วช. 2ค – ปี 2556) 
9.2 ประมาณการรายการค่าใช้จ่ายในโครงการ  

รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาทต่อหน่วย) 

หมวดที่ 1 หมวดค่าตอบแทนบุคคลากร 960,000 

หมวดที่ 2 หมวดค่าใช้สอย 750,000  

หมวดที่ 3 หมวดค่าวัสดุ/อุปกรณ์  150,000  

หมวดที่ 4 หมวดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  340,000  

รวมงบประมาณในการด าเนนิกิจกรรม 2,200,000 

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
  

10. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง 
10.1  ค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างส าหรับการท างานของผู้รับจ้าง วงเงินไม่เกิน 2,200,000.-บาท (สอง

ล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแล้ว 
10.2 วิธีการจ่ายค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้าง โดยจะจ่ายค่าจ้างให้

ภายหลังจากผู้รับจ้างได้ส่งมอบผลงานให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจ
รับพัดไุด้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยก าหนดกรจ่ายค่าจ้าง จ านวน 3 (สาม) งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 ก าหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 30 ของวงเงินจัดจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงานผลการ
ด าเนิน งานตาม ข้อ  7.1 ภายใน  30 วัน  นั บถัดจากวันที่ ล งนามในสัญญ า และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว 

งวดที่ 2 ก าหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 30 ของวงเงินจัดจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงานผลการ
ด าเนิ น งานตาม ข้อ 7.2 ภายใน  90 วัน  นั บถัดจากวันที่ ล งนามในสัญญ า และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว 

งวดที่ 3 (สุดท้าย) ก าหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 40 ของวงเงินจัดจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงานผล
การด าเนินงานตาม ข้อ 7.3 ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว 
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10.3  เงินประกันผลงานและหนังสือค้ าประกัน ในการจ่ายเงินค่าจ้าง ในแต่ละงวดนั้น ผู้ว่าจ้างจะหกัเงิน
ค่าจ้างไว้ ร้อยละ 5 (5%) เพ่ือมารวมไว้เป็นเงินประกันผลงาน และจะจ่ายคืนให้ที่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย
พร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 
 

11. เอกสารส าหรับการเสนอราคา 
11.1 ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสาร ดังนี้ 

1) เอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค 
2) เอกสารข้อเสนอด้านราคา 

11.2 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิคและเอกสารข้อเสนอด้านราคาที่ปิดผนึกซอง
เรียบร้อย 

11.3 จ านวนเอกสารที่ยื่นส าหรับการเสนอราคา มีรายละเอียด ดังนี้ 
1) ข้อเสนอด้านเทคนิค จ านวน 4 ชุด ประกอบด้วย ต้นฉบับจ านวน 1 ชุด และส าเนา 

ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องจ านวน 3 ชุด 
2) ข้อเสนอด้านราคา ซึ่งเป็นต้นฉบับจ านวน 1 ชุด 

11.4 เอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค ประกอบด้วย 
1) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อ

กรรมการผู้จัดการผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

3) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย (ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ
ให้บุคคลอ่ืนท าการแทน) พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ
อ านาจ) 

4) รายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(ก) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
(ข) แผนการด าเนินงาน 
(ค) เนื้อหาและรายละเอียดโดยสังเขปของหัวข้อการอบรม 

5) ประวัติวิทยากร 
6) ผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอราคา 

11.5 เอกสารข้อเสนอด้านราคา ประกอบด้วย 
1) ใบเสนอราคาที่เสนอราคาเป็นเงินบาท โดยราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมค่าวิทยากรค่า

เดินทางวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการอบรม
ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานโครงการ รวมทั้งค่าใช้จ่าย  
ที่จ าเป็นทั้งหมดและภาษีทุกประเภทไว้แล้ว 
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ราคาที่เสนอต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเปิดเอกสารข้อเสนอด้าน
ราคา โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ได้เสนอไว้ และจะ
ถอนการเสนอราคามิได้ หากไม่ได้ระบุเวลาก าหนดยืนราคา สนช. จะถือว่าผู้เสนอราคา  
มี เจตนายืนราคาตามระยะเวลาที่ สนช. ก าหนด 

2) บัญชีแสดงแสดงรายละเอียดของราคาที่เสนอ โดยแยกเป็นหัวข้อของค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้
ชัดเจน 

 

12. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และผลงาน 
ข้อมูล เอกสาร และผลงาน ที่ผู้ประเมินได้ปฏิบัติงานให้กับ สนช. ตามสัญญาจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และ

ลิขสิทธิ์ของ สนช. โดยผู้ประเมินจะต้องไม่ส่งมอบและไม่เผยแพร่ข้อมูล เอกสาร และผลงานที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือน าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก สนช. 
 

13. ค่าปรับ 
หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่

ส านักงานฯ โดยก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของมูลค่าเงินจัดจ้างตามข้อ 10.1 นับถัดจาก
วันที่ก าหนดแล้วเสร็จตามที่ก าหนดหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ท า งานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ 
ผู้รับจ้างยอมให้ส านักงานฯ เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่า
จ านวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย 
 

14. จรรยาบรรณของผู้รับจ้าง 
14.1 ห้ามเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคและการค้าของบริษัทที่เข้าไปท าการส ารวจ (Non-Disclosure 

Agreement) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มเข้าไปให้บริการฯ หรือเซ็นสัญญา เว้นแต่จะได้รับการ
ยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล 

14.2 กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็นแก่สาธารณชน ผู้ประเมินจะต้องให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นตาม
หลักวิชาการที่ไม่อ้างอิง หรือระบุถึงบริษัทที่ให้บริการฯ (เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล) 
ตามท่ีตนทราบอย่างถ่องแท้แก่สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง 
 

15. ผู้ประสานงานฝ่าย สนช. 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
นายชัยธร  ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม 
โทรศัพท์: 02-017 5555 ต่อ 626 
โทรสาร: 02-017 5566 


