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เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference) 
จัดจ้างท่ีปรึกษาในการด าเนินงานโครงการ “ส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม  

ส าหรับกลุ่มผู้น าภาครัฐและเอกชน(DRIVE CONNECT) รุ่นที่ 1” 
_____________________ 

1. หลักการและเหตุผล 
  ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ สนช. เป็นหน่วยงำนที่มีพันธกิจในกำรพัฒนำ
นวัตกรรมภำครัฐ ภำคกำรผลิต และภำคสังคมโดยรวมอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน ภำยใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรหลัก
ในกำรเสริมสร้ำงระบบนวัตกรรมแห่งชำติ เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำที่ยั่งยืน” ผ่ำนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ 4 ด้ำน ได้แก่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำง
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงนวัตกรรม (Catalyst for Changes) ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงคุณค่ำ
ใหม่ทำงนวัตกรรม (Nurturing Future Value) ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ( Innovative 
Organization) สนช. ได้เน้นกำรเสริมสร้ำงระบบนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนผ่ำนยุทธศำสตร์ทั้ง 6 ด้ำน อีกทั้งระบบ
นวัตกรรมที่เสริมสร้ำงนั้นต้องน ำไปสู่กำรเพ่ิมคุณค่ำที่ยั่งยืน ผ่ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยนวัตกรรม
อย่ำงเป็นระบบและก่อให้เกิดกำรยกระดับศักยภำพทำงนวัตกรรมของเครือข่ำยและสมำชิกจำกภำคส่วนต่ำงๆ  
 กำรด ำเนินงำนตำมบทบำทที่เป็นหน่วยงำนผู้ขับเคลื่อนกำรสร้ำงเครือข่ำยนั้น ไม่ใช่เรื่องที่จะสำมำรถ
ท ำได้โดยง่ำยจำกเป้ำหมำยร่วมกันเท่ำนั้น เพรำะในฐำนะของ สนช. ที่เป็นองค์กรหนึ่งเดียวที่มีพันธกิจโดยตรง
ในกำรสร้ำงนวัตกรรม และมีกำรสนับสนุนในด้ำนทรัพยำกรจำกรัฐบำลอย่ำงเต็มที่นั้น ท ำให้มีควำมได้เปรียบ  
ในกำรด ำเนินกำรด้วยเป็นองค์กรที่มีผู้ให้ควำมสนใจจะร่วมมือด้วยจ ำนวนมำก หำกแต่ต้องเข้ำใจด้วยว่ำกำร
สร้ำงนวัตกรรมในประเทศไทยเป็นเรื่องที่มีควำมซับซ้อนสูง ทั้งในด้ำนศักยภำพทำงระบบกำรคิดวิเครำะห์ของ
บุคลำกรและหน่วยงำน ที่ส่วนใหญ่ยังไม่อยู่บนฐำนของกำรตั้งค ำถำมใหม่ และมีระบบวิเครำะห์ที่เชื่อมโยง
ตัวอย่ำงและกำรพัฒนำของหน่วยงำนอ่ืนๆ มำต่อยอดได้ และด้วยนวัตกรรมเองนั้น เป็นสิ่งที่สื่อสำรท ำ 
ควำมเข้ำใจในขั้นตอนและกระบวนกำร ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ให้เป็นรูปธรรมได้ยำก 
ท ำให้สนช. ในฐำนะผู้ เล่นบทบำท “พ่ีเลี้ยงผู้ผลักดัน” (System Integration and Network Catalyst) 
ให้หน่วยงำนต่ำงๆ ในประเทศที่มีทรัพยำกรแต่ละด้ำน ร่วมมือกันเพ่ือร่วมคิดร่วมพัฒนำต่อยอด หรือสร้ำง
ค ำถำมใหม่ๆ เพ่ือกำรพัฒนำนวัตกรรมให้ได้นั้น บุคลำกรและส ำนักงำนฯ จะต้องเป็นเจ้ำของควำมรู้และทักษะ
สองลักษณะควบคู่กันไป คือ “กำรสร้ำงและขับเคลื่อนเครือข่ำย” และ “กระบวนกำรคิดและกำรสร้ำงนโยบำย
นวัตกรรม” ซึ่งในกำรเป็นผู้ผลักดันเครือข่ำยผู้น ำองค์กรภำครัฐในกำรสร้ำงนวัตกรรมนั้น สนช.มีควำมจ ำเป็น 
ที่จะต้องสร้ำงกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำร ในกำรสร้ำงและช่วยผลักดันให้กำรรวมตัวกันของเครือข่ำยองค์กร
เหล่ำนี้มีควำมต่อเนื่อง และมีควำมเป็นไปได้ในกำรสร้ำงผลผลิตที่เป็นนโยบำยนวัตกรรม และมีผลสัมฤทธิ์ 
ในกำรพัฒนำเชิงระบบ ตลอดจนสร้ำงให้มีนวัตกรรมต่อได้ในอนำคต ทั้งในมิติของควำมต่อเนื่องของนวัตกรรม 
และมิติของควำมสืบเนื่องของเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรช่วยกันคิด  วิเครำะห์ ทดลอง แบ่งปันข้อมูล 
ประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญ ตลอดจนมีกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนบทเรียนกันอย่ำงสม่ ำเสมอ ด้วยที่เมื่อ  สนช. 
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ถอยออกจำกบทบำทกำรเป็นพ่ีเลี้ยงผู้ผลักดัน (System Integration and Network Catalyst) แล้ว เครือข่ำย
ในลักษณะนี้สำมำรถท่ีจะสืบทอดส่งต่อไปได้อย่ำงยั่งยืน 

จำกข้ำงต้น สนช. จึงควรที่จะมีกำรพัฒนำกรอบกำรด ำเนินงำน เนื้อหำ และออกแบบกิจกรรม  
ที่สำมำรถที่จะใช้เป็นมำตรฐำนขั้นต้นในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยผู้น ำภำครัฐเพ่ือสร้ำงนวัตกรรม 
ไปพร้อมๆ กับกำรสร้ำงศักยภำพบุคลำกรต่อกำรเรียนรู้กำรสร้ำงและขับเคลื่อนเครือข่ำย ผ่ำนเนื้อหำกำรสร้ำง
นวัตกรรมด้ำนต่ำงๆที่ สนช. มีเพ่ือเป็นกำรสร้ำงหลักสูตรที่มีองค์ควำมรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและนโยบำย
นวัตกรรม ควบคู่กับองค์ควำมรู้ในเรื่องกำรสร้ำงเครือข่ำยกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ โดยผ่ำนกระบวนกำร
สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงผู้บริหำรในระดับตัดสินใจเชิงนโยบำยของหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ ที่มีทิศทำงด้ำน
นโยบำยเรื่องนวัตกรรมเข้ำมำเก่ียวข้อง และให้สนช. เป็นผู้ร่วมเรียนรู้ในกำรพัฒนำหลักสูตรและด ำเนินกิจกรรม
น ำร่องไปพร้อมๆ กันด้วยหวังว่ำในฐำนะองค์กรพ่ีเลี้ยงผู้ผลักดัน (System Integration and Network 
Catalyst)  กำรสร้ำงเครือข่ำยนวัตกรรม สนช. จะต้องเป็นหน่วยงำนที่มีทักษะควำมเชี่ยวชำญ ทั้งในด้ำน 
กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ และกำรสร้ำงและออกแบบนโยบำยนวัตกรรมในแต่ละด้ำน เพ่ือให้สำมำรถ
น ำไปสู่กำรสร้ำงกำรพัฒนำที่ยกระดับสังคมด้วยนวัตกรรมและสร้ำงควำมยั่งยืนได้ในที่สุด   
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้ำงหลักสูตรเครือข่ำยนวัตกรรมภำครัฐในระดับนโยบำย 
 2.2 เพ่ือให้เกิดกำรร่วมสร้ำงสรรค์นโยบำยขององค์กร ที่สะท้อนกำรส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชำติ 
 2.3 เพ่ือสร้ำงศักยภำพผู้น ำภำครัฐในกำรขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมในรูปแบบเครือข่ำย 
ควำมร่วมมือ 
 2.4 เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำนโยบำยนวัตกรรมที่จะสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล 
หในอนำคต 
 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
3.1 ศึกษำและรวบรวมหน่วยงำนภำครัฐที่มีทิศทำงนโยบำยในเรื่องของนวัตกรรม โดยกำรถอด

ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนภำครัฐทั้งที่เคยและยังไม่เคยร่วมงำนกับส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ ที่ควรอยู่ใน
ระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศ 

3.2 ศึกษำข้อมลูเอกสำรโครงกำรสร้ำงเครือข่ำย และกำรสัมภำษณ์บุคลำกรของสนช. เพ่ือระบุสมำชิก
เครือข่ำย ลักษณะกิจกรรม ควำมถี่ในกำรด ำเนินกำรร่วมกัน และผลผลิตที่ ได้จำกเครือข่ำยนวัตกรรมแต่ละ
รูปแบบที่เคยด ำเนินกำรมำ 

3.3 ออกแบบและร่ำงหลักสูตรส่งเสริมควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมส ำหรับกลุ่มผู้น ำภำครัฐและเอกชน 
3.4 จัดตั้งคณะกรรมกำรร่ำงหลักสูตรโดยกำรสรรหำคณะกรรมกำร/ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี วิสัยทัศน์ 

ด้ำนนวัตกรรมและมคีวำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกำรสร้ำงสรรค์นโยบำยนวัตกรรมและกำรสร้ำงเครือข่ำย 
3.5 ประชุมคณะกรรมกำรหลักสูตรเพ่ือกำรจัดตั้งหลักสูตรและก ำหนดคุณสมบัติผู้ร่วมอบรม 
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3.6 ก ำหนดและออกแบบกระบวนกำรจัดท ำหลักสูตรส่งเสริมควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม  
ส ำหรับกลุ่มผู้น ำภำครัฐและเอกชน 

3.7 ประชำสัมพันธ์หลักสูตรส่งเสริมควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม ส ำหรับกลุ่มผู้น ำภำครัฐและเอกชน 
ในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย 

3.8 ด ำเนินกระบวนกำรอบรมหลักสูตรส่งเสริมควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมส ำหรับกลุ่มผู้น ำภำครัฐ
และเอกชน รุ่นที่ 1 

3.9 จัดท ำโครงกำรหลักสูตรส่งเสริมควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมส ำหรับกลุ่มผู้น ำภำครัฐและเอกชนรุ่น
ที ่1 โครงกำรน ำร่อง (Pilot Project) ที่พัฒนำมำจำกนโยบำยผ่ำนหลักสูตรส่งเสริมควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม  
ส ำหรับกลุ่มผู้น ำภำครัฐและเอกชน 

3.10 ประเมินผลหลักสูตรและโครงกำรน ำร่อง พร้อมทั้งท ำข้อเสนอแนะปรับปรุงหลักสูตรส่งเสริม
ควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมส ำหรับกลุ่มผู้น ำภำครัฐและเอกชน 
 

4. คุณสมบัติของที่ปรึกษา 
4.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
4.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว 

เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 

4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ 
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

4.7 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 

4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ก ำหนด 

4.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
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4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ก ำหนด 

4.12  เป็นนิติบุคคลสัญชำติไทยที่มีกำรจดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง 
4.13  มีควำมน่ำเชื่อถือและประสบกำรณ์ด้ำนกำรวิเครำะห์และประเมินผล และ/หรือมีผลงำนที่

สัมพันธ์กับหัวข้อที่ก ำหนดเป็นสัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร 

5. วงเงินค่าจ้าง 
วงเงินงบประมำณ 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) ซึ่งได้รวมภำษีอำกรอ่ืนๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวง

ด้วยแล้ว 
 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
ระยะเวลำ 300 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ 

 

7. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
7.1 แหล่งที่มำของรำคำกลำง : หลักเกณฑ์รำคำกลำงกำรจ้ำงที่ปรึกษำไทย ส ำนักงำนบริหำรหนี้

สำธำรณะ ปี 2556 
7.2 ตำรำงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร 

รายการ งบประมาณ (บาท) 
ค่าตอบแทน  720,000 
ผู้จัดกำรโครงกำร (12x25,000)   300,000 
ผู้ช่วยวิจัยและกิจกรรม (12x20,000) 240,000 
ผู้ประสำนงำนโครงกำร (12x15,000) 180,000 
ค่าด าเนินการและประสานงาน 180,000 
ค่าธรรมเนียมสถาบัน 10% 100,000 
รวม  1,000,000 

 

8. ผลงานที่จะต้องส่งมอบ 
 8.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ครั้งที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 

8.1.1 รำยงำนควำมเชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐที่มีทิศทำงนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
นวัตกรรมของประเทศ 

8.1.2 รำยงำนร่ำงหลักสูตรเสริมควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมส ำหรับกลุ่มผู้น ำภำครัฐและเอกชน 
รุ่นที่ 1 
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 8.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ครั้งที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 
  8.2.1 รำยชื่อคณะกรรมกำรหลักสูตร โดยกำรสรรหำคณะกรรมกำร/ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวิสัยทัศน์

ด้ำนนวัตกรรมและมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในสร้ำงสรรค์นโยบำยนวัตกรรมและกำรสร้ำง
เครือข่ำย 

  8.2.2 แนวทำงกำรด ำเนินกำรอบรมหลักสูตรส่งเสริมควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมส ำหรับกลุ่ม
ผู้น ำภำครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1 ที่ได้รับควำมเห็นจำกคณะกรรมกำร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8.3 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ซึ่งประกอบด้วย 
8.3.1 รำยงำนระบุหน่วยงำนภำครัฐที่มีทิศทำงนโยบำยกำรสร้ำงเครือข่ำยนวัตกรรมส ำหรับ

ผู้บริหำรของหน่วยงำนภำครัฐ 
8.3.2 หลักสูตรส่งเสริมควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม ส ำหรับกลุ่มผู้น ำภำครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1 
8.3.3 สรุปผลโครงกำรน ำร่อง (รำยงำนกำรเข้ำร่วมปฏิบัติงำนจัดกำรอบรมตำมหลักสูตรเพ่ือ

ผลักดันกำรสร้ำงสรรค์นโยบำยร่วมกันตำมวัตถุประสงค์และผลผลิตกำรสร้ำงเครือข่ำย 
ผู้น ำภำครัฐ) 

8.3.4 ผลกำรประเมินหลักสูตรและโครงกำรน ำร่อง 
8.3.5 ข้อเสนอแนะส ำหรับแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงหลักสูตรกำรส่งเสริมควำมสำมำรถทำง

นวัตกรรมส ำหรับกลุ่มผู้น ำภำครัฐและเอกชนระยะต่อไป 
8.3.6 โครงกำรน ำร่อง (Pilot Project) ที่พัฒนำมำจำกนโยบำยผ่ำนหลักสูตรส่งเสริมควำมสำมำรถ

ทำงนวัตกรรม ส ำหรับกลุ่มผู้น ำภำครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1 

9. การจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา 
ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยค่ำจ้ำงหลังจำกที่ที่ปรึกษำส่งรำยงำนตำมที่ก ำหนดในสัญญำจ้ำงฯ ให้แก่คณะกรรมกำร

ตรวจกำรตรวจรับพัสดุของผู้ว่ำจ้ำง และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรำยงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 

โดยกำรจ่ำยจะแบ่งเป็น 3 (สำม) งวด ในแต่ละงวดจะจ่ำยค่ำจ้ำง ดังนี้ 
งวดที่ 1 ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงเป็นเงินร้อยละ 30 ของวงเงินจัดจ้ำง เมื่อที่ปรึกษำส่งรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน ครั้งที่ 1 ภำยใน 45 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุได้ท ำกำรตรวจรับรำยงำนดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 2 ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงเป็นเงินร้อยละ 30 ของวงเงินจัดจ้ำง เมื่อที่ปรึกษำส่งรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ครั้งที่ 2 ภำยใน 150 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุได้ท ำกำรตรวจรับรำยงำนดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)  ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงเป็นเงินร้อยละ 40 ของวงเงินจัดจ้ำง เมื่อที่ปรึกษำส่ง
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ภำยใน 300 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ และ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ท ำกำรตรวจรับรำยงำนดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 
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10. เงื่อนไขการจ้าง 
 11.1 หำกผู้รับจ้ำงได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำน ให้ผู้รับจ้ำงเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนโดยให้เป็นไปตำมระเบียบของส ำนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรนั้น เช่น ค่ำเดินทำง ค่ำท่ีพัก 
 11.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องเก็บรักษำข้อมูลได้รับจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้ เกณฑ์อ้ำงอิง (Terms 
of Reference) นี้ เป็นควำมลับ โดยผู้รับจ้ำงต้องไม่ส่งมอบข้อมูลที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนนี้ให้แก่ผู้ใดหรือน ำไปใช้
ประโยชน์โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกผู้ว่ำจ้ำง 
 11.3 ข้อมูล เอกสำร ผลกำรศึกษำวิเครำะห์ และรำยงำน ตลอดจนระบบทั้งหมดที่ผู้รับจ้ำงได้
ปฏิบัติงำนให้กับผู้ว่ำจ้ำง ภำยใต้เกณฑ์อ้ำงอิง (Terms of Reference) จะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ 
ผู้ว่ำจ้ำงเท่ำนั้น 

 

11.  ผู้ประสานงานฝ่าย สนช. 
 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
 นำงสำวฐำยิกำ จันทร์เทพ นักส่งเสริมนวัตกรรม 
 ฝ่ำยพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม 
 โทรศัพท์: 02-017 5555 ต่อ 602 
 โทรสำร: 02-017 5566 

 
----------------------------------------- 

 
 


