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เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) 
จ้างเหมาจัดท าระบบบริหารจัดการความรู้ (NIA Knowledge Management) 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ สนช. เป็นหน่วยงำนที่มุ่งเน้นกำรน ำเทคโนโลยี

สำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือพัฒนำระบบงำนต่ำงๆในองค์กรให้มีควำมทันสมัย มีประสิทธิภำพ
และให้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว จึงท ำให้มีแนวคิดในท ำ Digital Transformation 
ภำยในองค์กร โดยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เข้ำมำใช้ในระบบงำนต่ำงๆ เช่น งำนสำรบรรณ งำน
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน งำนบันทึกเวลำเข้ำออกงำน งำนจองห้องประชุม ท ำให้บุคลำกรใน
หน่วยงำนมีทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) โดยในปัจจุบันได้มีกำรขยำยตัวของ
งำน จึงท ำให้ส ำนักงำนต้องรับบุคลำกรเพ่ิมมำขึ้น ส่งผลให้ขำดกำรสื่อสำรกันภำยในองค์กรและเอกสำรส ำคัญ
ของส ำนักงำน เช่น ระเบียบ ค ำสั่ง ประกำศ บันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum of Understanding : MOU) 
ยังถูกเก็บไม่เป็นศูนย์กลำง ไม่สำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย  

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฝ่ำยยุทธศำสตร์นวัตกรรม จึงเห็นควรให้จัดท ำระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ 
(NIA Knowledge Management) ของส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) เพ่ือเป็นช่องทำงในกำร
สื่อสำร ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรและเป็นศูนย์กลำงรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรภำยในส ำนักงำนและสำมำรถให้
เจ้ำหน้ำค้นหำข้อมูล ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว อยู่ในรูปแบบเว็บแอฟพลิเคชั่น (Web Application) 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือพัฒนำระบบหรือเว็บแอฟพลิเคชั่น (Web Application) ให้รองรับกำรใช้งำนจำกเจ้ำหน้ำที่

ภำยในส ำนักงำน 
2.2. เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลำงรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรภำยในส ำนักงำนและสำมำรถให้เจ้ำหน้ำค้นหำข้อมูล  

ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 
2.3. เพ่ือใช้เป็นช่องทำงกำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำน ในรูปแบบกระดำน

สนทนำ (Webboard) และปฏิทินกิจกรรม (Calendar) 
 

3. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
3.1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
3.2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
3.3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
3.4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว

ตำมท่ีเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
3.5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ

หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 



 

2/9 

 

3.6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

3.7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
3.8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำน

นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอัน
เป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของ  
ผู้รับจ้ำงได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

3.10. ผู้รับจ้ำงต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

3.11. ผู้ รั บ จ้ ำ งต้ อ งลงทะเบี ยนในระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงภำครั ฐด้ วย (Electronic Government 
Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำง 

3.12. ผู้เสนอรำคำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลำง 

3.13. ผู้รับจ้ำงซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

3.14. ผู้เสนอรำคำต้องมีประสบกำรณ์และมีผลงำนเกี่ยวกับงำนที่รับจ้ำง โดยมีมูลค่ำของผลงำนใน
หนึ่งโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 750,000. - บำท (เจ็ดแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำเดียวและ
ท ำสัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนเอกชนที่เชื่อถือได้  โดยผู้เสนอรำคำจะต้องส่งเอกสำรหนังสือ
รับรองผลงำนหรือส ำเนำสัญญำหรือส ำเนำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง มำประกอบกำรพิจำรณำ 
 

4. ขอบเขตการด าเนินงาน 
4.1. ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำแผนกำรด ำเนินโครงกำรและแผนงำนกำรติดตั้งระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ 

(NIA Knowledge Management) โดยแผนกำรด ำเนินกำรที่เสนอ ต้องสำมำรถด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จ และ
สำมำรถใช้งำนได้จริงภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

4.2. ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมควำมต้องกำรในกำรท ำงำนของระบบภำยในโครงกำร 
ทั้งส่วนของระบบงำนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและส่วนที่จะพัฒนำขึ้นใหม่  โดยจัดประชุมร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำน เพ่ือรับทรำบถึงควำมต้องกำร รูปแบบงำนที่ใช้ รวมถึงปัญหำกำรท ำงำนในปัจจุบันที่ต้องกำรให้
ระบบช่วยแก้ไข 

4.3. ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรเชื่อมต่อระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ (NIA Knowledge Management) 
และระบบสำรสนเทศยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์กลำง (Single Sign-On) ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

4.4. ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรวิเครำะห์ ออกแบบและพัฒนำระบบตำมมำตรฐำนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์
ระดับสำกลในกรอบของ ISO/IEC 
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4.5. ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรทดสอบระบบที่พัฒนำขึ้น โดยเป็นกำรทดสอบกำรท ำงำนของระบบว่ำ 
มีควำมถูกต้องครบถ้วนตำมควำมต้องกำรที่ได้ศึกษำและรวบรวมไว้ กำรเชื่อมต่อกันระหว่ำงโมดูลต่ำงๆ ของ
ระบบเป็นไปอย่ำงรำบรื่นไม่ติดขัด 

4.6. ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำรำยงำนกำรทดสอบระบบด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย  (Security) โดย
ทดสอบหำช่องโหว่ (Vulnerability Assessment : VA) หรือทดสอบกำรเจำะระบบ (Penetration Test) 

4.7. ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรติดตั้งและจัดกำรระบบในเครื่องแม่ข่ ำยหรือ Cloud Service ของ
ส ำนักงำน ให้มีควำมมั่นคงปลอดภัยตำมมำตรฐำนกำรรักษำควำมปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของส ำนักงำน โดย
จะต้องไม่มีผลกระทบต่อกำรท ำงำนของระบบต่ำง ๆ หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ส ำนักงำน 

4.8. ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันผลงำนและจัดหำบุคลำกรสนับสนุนในกำรดูแล บ ำรุงรักษำ และปรับปรุง
ระบบ เป็นเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่ส่งมอบงำน โดยมีกำรตรวจสอบควำมเสถียรของระบบให้พร้อมใช้งำนอยู่
เสมอ และสำมำรถตอบสนองแก้ไขต่อกำรแจ้งเหตุได้รวดเร็วหำกระบบมีปัญหำเกิดขึ้น และต้องแก้ไขให้ใช้งำน
ได้ตำมมำตรำฐำนกำรให้บริกำร (Service Level Agreement) (SLA) แบบ 5 วันท ำกำร (วันจันทร์ – วันศุกร์) 
ภำยในระยะเวลำ 8 ชั่วโมง (8.00 น. – 17.00 น.) หรือ 8x5 โดยจะต้องเข้ำด ำเนินกำรตรวจสอบเหตุขัดข้อง
หรือช ำรุดเสียหำยนั้น ๆ ภำยใน 8 ชั่วโมง โดยนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกส ำนักงำน และจะต้องแก้ไขให้แล้ว
เสร็จภำยใน 48 ชั่วโมง โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 

4.9. ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำและกำรใช้งำนระบบ ส่งมอบให้กับส ำนักงำน  
ทั้งในรูปแบบเอกสำร (hard copy) และรูปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

4.10. ผู้รับจ้ำงต้องจัดฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งำนของส ำนักงำน โดยจัดหำวิทยำกรส ำหรับกำรฝึกอบรม 
จ ำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรส ำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) จ ำนวน 1 ครั้ง และหลักสูตรส ำหรับผู้ใช้งำนระบบ 
(User) จ ำนวน 1 ครั้ง 
 

5. คุณลักษณะเฉพาะ 
5.1. ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรเชื่อมโยงระบบ Single Sign On ของส ำนักงำนกับระบบบริหำรจัดกำร

ควำมรู้ (NIA Knowledge Management) เพ่ือให้ชุดข้อมูลผู้ใช้งำนรวมอยู่ศูนย์กลำง ไม่ใช้กำร Login ซ้ ำซ้อน 
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

5.1.1. สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลสมำชิกของส ำนักงำนฯผ่ำนระบบ Single Sign On จำก Url  
https://sso.nia.or.th อย่ำงถูกต้องครบถ้วน 

5.1.2. ข้อมูลส ำคัญในกำรเชื่อมโยง ได้แก่ username/email / ชื่อ – สกุล ต้องถูกต้องครบถ้วน 
5.1.3. กำรแก้ไขรหัสผ่ำน email ชื่อ – สกุล ให้ท ำกำรจัดกำรที่ระบบ Single sign On เท่ำนั้น 
5.1.4. กำรให้สิทธิ์ ใช้ งำนบริหำรจัดกำรระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้  (NIA Knowledge 

Management) จัดท ำผ่ำนเว็บไซต์หรือระบบที่พัฒนำใหม่ โดยไม่เกี่ยวข้องกับระบบ 
Single Sign On ของส ำนักงำน  

5.2. ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ (NIA Knowledge Management) โดยมี
คุณสมบัติและรำยละเอียดดังนี้ 
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5.2.1. ด้ำนกำรจัดกำร (Front-end) 
1) สำมำรถรองรับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ สนับสนุนระบบภำษำ Unicode (UTF8) 
2) สำมำรถรองรับกำรแสดงผลได้บน Browser และ ใช้งำนผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรหรือ

พกพำ (Responsive) กับโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพำ 
(Smart Device) ได้ 

3) สำมำรถเพ่ิมเมน ู(Menu) และหน้ำ (Page) กำรแสดงผลเพ่ิมเติมได้ 
4) สำมำรถปรับเปลี่ยนรูปแบบ (Template) ของหน้ำ (Page) ของระบบได้ง่ำย 
5) มีระบบสถิติส ำหรับเก็บข้อมูลกำรเข้ำใช้งำนของสมำชิกที่เกี่ยวข้อง 
6) มีหน้ำหลักที่แสดงถึงข้อมูลโมดูลต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือแสดงควำมเคลื่อนไหว 

กิจกรรม และข้อมูลส ำคัญของสมำชิกแบบภำพรวม เช่น ข้อมูลปฏิทินกิจกรรม ข้อมูล 
Poll  หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

5.2.2 ด้ำนกำรจัดกำร (Back-end) 
1) มีส่วนบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (Backend)  เพ่ือบริหำรจัดกำรสิทธิ์ 

สมำชิกและโมดูลที่เก่ียวข้องทั้งหมดได้ 
2) สำมำรถแสดงผลข้อมูลสมำชิกที่เชื่อมโยง username, email และ ชื่อ – สกุล จำก

ระบบ Single Sign-On ได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน 
3) สำมำรถก ำหนดสิทธิ์ (Permission) ในกำรเข้ำถึงข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล ซ่อน/

แสดง เพ่ิม/ลบข้อมูล โดยสำมำรถก ำหนดสิทธิ์ได้ตำม หน้ำเว็บ (Page) ผู้ใช้งำน 
(User)  กลุ่มผู้ใช้งำน (Group) 

4) สำมำรถเพ่ิมเติม น ำเข้ำข้อมูลและแก้ไขเนื้อหำของเว็บไซต์ได้โดยง่ำย โดยใช้
มำตรฐำน WYSIWYG (What You See Is What You Get) 

5) ระบบต้องสำมำรถท ำงำนร่วมกับฐำนข้อมลแบบ Relational Database แบบ 
MySQL ได ้

6) มีระบบรักษำควำมปลอดภัยและกำรเข้ำถึงข้อมูล 
7) มีระบบส ำรองข้อมูล ฐำนข้อมูลและเว็บไซต์เพ่ือกำรป้องกันและกู้คืนระบบ 

5.3 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำโมดูล (module) กระดำนสนทนำ (Webboard) ที่แสดงอยู่ภำยในระบบ
บริหำรจัดกำรควำมรู้ (NIA Knowledge Management) โดยมีคุณสมบัติและรำยละเอียดดังนี้ 

5.3.1 สำมำรถตั้งกระทู้เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรู้ ข้อคิดเห็นได้ 
5.3.2 สำมำรถ ตั้งกระทู้ในลักษณะ ถำม-ตอบ, Poll ได ้
5.3.3 สำมำรถใส่ข้อมูลภำพ วีดีโอ, hyperlink หรือ embeded ข้อมูลสื่อต่ำงๆ ได้ 
5.3.4 สำมำรถตอบกระทู้ในรูปแบบเปิดเผย (Public) หรือไม่เปิดเผยตัวตน (Private) ได ้
5.3.5 สำมำรถคัดกรองกระทู้หรือค ำพูดที่ไม่เหมำะสมก่อนเปิดเผยได้ 
5.3.6 สำมำรถค้นหำข้อมูลกระทู้ได้ 
5.3.7 มีระบบบริหำรจัดกำรผู้ใช้งำน เช่น กำรประกำศห้ำม (Ban), กำรแจ้งเตือนผู้ใช้งำน 
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5.4 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำโมดูล (module) ข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ (Announcement) ภำยในระบบ
บริหำรจัดกำรควำมรู้ (NIA Knowledge Management) โดยมีคุณสมบัติและรำยละเอียดดังนี้ 

 5.4.1 ระบบสำมำรถให้สิทธิ์ผู้ใช้งำนเพ่ือสร้ำงข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ได้ 
 5.4.2 ระบบสำมำรถบันทึกและแสดงผลข้อมูลภำพ วีดีโอ, hyperlink และ embed ข้อมูลสื่อ

ต่ำงๆ ได ้
 5.4.3 ระบบสำมำรถก ำหนดหมวดหมู่ ปี วันเวลำ ของข่ำวสำรได้ 
 5.4.4 ระบบสำมำรถก ำหนดระยะเวลำในกำรแสดงข่ำวสำรตำมก ำหนดเวลำได้ 
 5.4.5 ระบบสำมำรถก ำหนดค ำส ำคัญ (Tag) และก ำหนดประเภทของข่ำวประชำสัมพันธ์ได้ 
 5.4.6 ระบบสำมำรถค้นหำข้อมูลข่ำวสำรย้อนหลังได้ 
 5.4.7 ระบบสำมำรถแสดงผลผ่ำน Social Network sharing ได้ เช่น Facebook 
 5.4.8 ระบบสำมำรถแชร์ข้อมูลได้แบบ RSS Feed 
5.5 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำโมดูล (module) บริหำรจัดกำรเอกสำร (Document Management) 

ที่แสดงอยู่ภำยในระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ (NIA Knowledge Management) โดยมีคุณสมบัติและ
รำยละเอียดดังนี้ 

 5.5.1 สำมำรถบันทึกไฟล์เอกสำรและแสดงเอกสำรได้ โดยรองรับไฟล์เอกสำรที่มีนำมสกุล PDF , 
doc, docx, ppt, pptx ได้เป็นอย่ำงน้อย 

 5.5.2 สำมำรถบันทึกไฟล์ภำพได้ โดยรองรับไฟล์ภำพที่มีนำมสกุล JPG , PNG ได้ เป็นอย่ำงน้อย 
 5.5.3 สำมำรถแสดงผลไฟล์เอกสำรดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 5.5.4 สำมำรถคน้หำและจัดเรียงข้อมูลเอกสำรได้ 
 5.5.5 สำมำรถ download เอกสำรได้ตำมสิทธิ์ในกำรเข้ำถึง 
 5.5.6 มีระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลเอกสำรส ำหรับผู้ดูแลระบบได้ 
5.6 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำโมดูล (module) ปฏิทินกิจกรรม (Event Calendar) ที่แสดงอยู่ภำยในระบบ

บริหำรจัดกำรควำมรู้ (NIA Knowledge Management) โดยมีคุณสมบัติและรำยละเอียดดังนี้ 
 5.6.1 สำมำรถบันทึก แก้ไข ปรับปรุง กิจกรรมของตนเองบนปฏิทินกิจกรรมได้ 
 5.6.2 สำมำรถบันทึกข้อมูลภำพ วันเวลำ สถำนที่ หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
 5.6.3 ระบบสำมำรถก ำหนดระยะเวลำกิจกรรมในกำรแสดงผลบนปฏิทินได้ 
 5.6.4 ระบบสำมำรถตั้งค่ำกิจกรรมรูปแบบเปิดเผย (Public) หรือไม่เปิดเผยตัวตน (Private) 
 5.6.5 ระบบสำมำรถให้ค ำส ำคัญ (TAG) ของกิจกรรมได ้
 5.6.6 ระบบสำมำรถก ำหนดประเภทของกิจกรรมได้ เช่น กิจกรรมภำยในหน่วยงำน 
 5.6.7 ระบบสำมำรถค้นหำกิจกรรมตำม หัวข้อ วัน สถำนที่ หน่วยงำน ได้เป็นอย่ำงน้อย 
 5.6.8 ระบบสำมำรถแสดงผลกิจกรรมได้ทั้งรูปแบบปฏิทินรำยเดือน ปฏิทินรำยวัน รำยกำร

กิจกรรม 
 5.6.9 ผู้เสนอรำคำต้องมีแผนในกำรศึกษำพัฒนำเพ่ือเชื่อมต่อกับระบบเข้ำออกงำน (Time 

Attendance) เพ่ือรองรับกำรพัฒนำระบบต่อในอนำคต 
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6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 6 เดือน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม 
จ านวน (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 

1 
วิเครำะห์ ออกแบบ ระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำน
นวัตกรรมแห่งชำติ 

X X     

2 
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนนวัตกรรม
แห่งชำติ 

 X X X   

3 
ติดตั้งระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนนวัตกรรม
แห่งชำติ  

   X X  

4 
กำรจัดฝึกอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนฯ กลุ่มแกนน ำและฟัง 
feedback เพ่ือกำรปรับปรุงแก้ไขระบบ 

   X   

5 
ทดสอบใช้งำนและปรับแก้ไขระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ของ
ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ 

   X X X 

6 
กำรจัดฝึกอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนฯ เพ่ือกำรใช้งำนจริง
ของระบบ 

     X 

 
7. งบประมาณ 

 1,500,000. - บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) ซึ่งรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมและภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย 
 

8. ราคากลางและแหล่งท่ีมา 
8.1. แหล่งที่มำของรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) 

- หลักเกณฑ์รำคำกลำงกำรจ้ำงผู้รับจ้ำงไทย ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ ปี 2556 
- หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยกำรวิจัยที่คณะกรรมกำรกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ก ำหนด (ตำมแบบ 

วช. 2ค – ปี 2556) 
8.2. ประมำณกำรรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร 

 

รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

1.  หมวดค่ำตอบแทนบุคลำกร 930,000 

1.1 ผู้จัดกำรโครงกำร วุฒิปริญำตรี/โท ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 5 ปี 

(1 คน : 45,000 บำท/เดือน จ ำนวน 6 เดือน) 

 

270,000 

1.2 นักวิเครำะห์ระบบ วุฒิปริญำตรี/โท ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 3 ปี 

(1 คน : 40,000 บำท/เดือน จ ำนวน 3 เดือน) 

 

120,000  
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1.3 นักออกแบบเว็บ วุฒิปริญำตรี/โท ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 3 ปี 

(1 คน : 30,000 บำท/เดือน จ ำนวน 3 เดือน) 

 

90,000 

1.4 นักเขียนโปรแกรมวุฒิปริญำตรี/โท ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 5 ปี 

(2 คน : 45,000 บำท/เดือน จ ำนวน 5 เดือน) 

 

450,000 

2.  หมวดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  490,000 

2.1 ค่ำใช้จ่ำยออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์ระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ 

(NIA Knowledge Management) 

 

150,000 

2.2 ค่ำใช้จ่ำยออกแบบและจัดท ำโมดูล (module) กระดำนสนทนำ (Webboard) 60,000 

2.3 ค่ำใช้จ่ำยออกแบบจัดท ำโมดูล (module) ข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ (Announcement)  

60,000 

2.4 ค่ำใช้จ่ำยออกแบบและจัดท ำโมดูล (module) บริหำรจัดกำรเอกสำร (Document 

Management) 

 

60,000 

2.5 ค่ำใช้จ่ำยออกแบบและจัดท ำโมดูล (module) ปฏิทินกิจกรรม (Event Calendar) 60,000 

2.6 ค่ำใช้จ่ำยทดสอบกำรใช้งำนและควำมมั่นคงควำมปลอดภัยระบบ 100,000 

3.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมกำรจัดฝึกอบรมกำรใช้งำนระบบ 30,000 

4. หมวดค่ำวัสดุ 15,000 

4.1 ค่ำจัดท ำเอกสำรรำยงำนแผนเทคโนโลนีสำรสนเทศ (IT Master Plan) 10,000 

4.3 วัสดุสิ้นเปลื้อง 5,000 

5.  หมวดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงและติดต่อประสำนงำน 20,000 

6.  หมวดค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ค่ำบริหำรโครงกำร ค่ำอุปกรณ์ส ำนักงำน เป็นต้น) 15,000 

รวมงบประมาณ 1,500,000 

 
9. ผลงานที่ต้องส่งมอบ 

9.1. รำยงำนวิเครำะห์ ออกแบบระบบ ระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ (NIA Knowledge Management) 
ในรูปแบบเอกสำร จ ำนวน 2 ชุด และไฟล์ดิจิทัล PDF จ ำนวน 1 ชุด 

9.2. รำยงำนกำรติดตั้งและทดสอบระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ (NIA Knowledge Management) ใน
รูปแบบเอกสำรจ ำนวน 2 ชุด และไฟล์ดิจิทัล PDF จ ำนวน 1 ชุด 

9.3. คู่มือฝึกอบรมผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งำนระบบในรูปแบบเอกสำรจ ำนวน 2 ชุด และไฟล์ดิจิทัล PDF 
จ ำนวน 1 ชุด 

9.4. จัดฝึกอบรมกำรใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้  (NIA Knowledge Management) ให้กับ
ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งำนอย่ำงน้อย 2 ครั้ง 
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10. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง 
ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินซึ่งเป็นเงินบำทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้ำง โดยจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้ภำยหลังจำกผู้รับจ้ำงได้ 

ส่งมอบผลงำนและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
โดยก ำหนดกำรจ่ำยค่ำจ้ำง จ ำนวน 3 (สำม) งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1  ก ำหนดจ่ำยเงินร้อยละ 30 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อส่งมอบงำนกำรด ำเนินกำร ตำมข้อ 9.1 

ภำยใน 2 เดือน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเห็นชอบ
รำยงำยดังกล่ำวแล้ว 

งวดที่ 2  ก ำหนดจ่ำยเงินร้อยละ 50 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อส่งมอบงำนกำรด ำเนินกำร ตำมข้อ 9.2 – 
9.3 ภำยใน 4 เดือน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
เห็นชอบรำยงำยดังกล่ำวแล้ว 

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ก ำหนดจ่ำยเงินร้อยละ 20 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อส่งมอบงำนกำรด ำเนินกำร 
ตำมข้อ 9.4 ภำยใน 6 เดือน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุเห็นชอบรำยงำยดังกล่ำวแล้ว 

 

11. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิคส์ครั้งนี้ ส ำนักงำนพิจำรณำตัดสินโดยใช้

หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) และจะพิจำรณำจำกรำคำรวม 
โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยหลักและน้ ำหนักที่ก ำหนด ดังนี้ 
1) รำคำที่ยื่นเสนอ (Price)   ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 20 
2) ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนๆ ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 80 

ล าดับที ่ รายการให้คะแนน คะแนนเต็ม 

1 กำรออกแบบระบบงำน (Design Concept) คุณลักษณะของระบบงำนที่
น ำเสนอ และควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของระบบ 

30 

2 แผนกำรด ำเนินงำน วิธีกำรบริหำรโครงกำร แผนกำรติดตั้ง 30 
3 ควำมยืดหยุ่นในกำรดูแลผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในอนำคต และเงื่อนไขกำร

รับประกันและกำรบริกำรของบริษัท 
20 

4 ข้อมูลของบริษัท ผลงำนของบริษัท รวมถึง 10 
5 ประสบกำรณ์ของบุคลำกรที่ด ำเนินงำนในโครงกำร 10 

รวม 100 
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12. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน  
ข้อมูล เอกสำร และรำยงำน ตลอดจนผลงำนทั้งหมดที่ผู้รับจ้ำงได้จำกกำรปฏิบัติงำนนี้  ตำมสัญญำจะ

ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) โดยผู้รับจ้ำงจะไม่ส่งมอบและ
ไม่เผยแพร่ข้อมูล เอกสำร และรำยงำน ตลอดจนผลงำนทั้งหมดที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนนี้ให้แก่ผู้ใดหรือน ำไปใช้
ประโยชน์โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำก สนช. 
 

13. จรรยาบรรณของผู้รับจ้าง 
13.1 ห้ำมเปิดเผยข้อมูลทำงเทคนิคและกำรค้ำของบริษัทหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้ำงเข้ำไปท ำกำร

ส ำรวจข้อมูล (Non Disclosure Agreement) ภำยในระยะเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่เริ่มเข้ำไปให้บริกำรฯ หรือ
เซ็นสัญญำ เว้นแต่จะได้รับกำรยินยอมจำกผู้เป็นเจ้ำของข้อมูล 

13.2 กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็นแก่สำธำรณชน ผู้รับจ้ำงจะต้องให้ข้อมูลและแสดงควำมคิดเห็นตำม
หลักวิชำกำรที่ไม่อ้ำงอิงหรือระบุถึงบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้ำงเข้ำไปท ำกำรส ำรวจข้อมูล (เว้นแต่ได้รับ
กำรยินยอมจำกผู้เป็นเจ้ำของข้อมูล) ตำมท่ีตนทรำบอย่ำงถ่องแท้แก่สำธำรณชนด้วยควำมสัตย์จริง 
 

14. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ศักดิ์ชัย จงยิ่งเจริญยศ 
ฝ่ำยยุทธศำสตร์นวัตกรรม 
ส ำนักงำนนวัตกรรมห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
โทร. 02 017 5555 ต่อ 627 
โทรสำร 02 017 5566 


