เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference)
การจ้างเหมาบริการจัดทาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม
(Data-driven Innovation) ระยะที่ 2
1. หลักการและเหตุผล
ส านั กงานนวัตกรรมแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้พัฒ นาระบบบริห ารจัดการฐานข้อมูล
นวั ต กรรม (Data-driven Innovation) ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรั บ ใช้ เ ป็ น ฐานข้ อ มู ล กลางด้ า น
นวัตกรรมที่ร วบรวมข้อมูล ของผู้ ป ระกอบการและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ นาเสนอต่อผู้ บริห าร
เจ้ าหน้ าที่ และให้ ผู้ ส นใจทั่ว ไปได้ ใช้ ง านเป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานที่ เ กี่ยวข้ อ งกับ การบริ ห ารจั ด การ
นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ข้อมูลนวัตกรรมในระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทั้งภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กรสามารถใช้ข้อมูลเป็นเครื่ องมือในการตัดสินใจ ผ่านทางเว็บไซต์ data.nia.or.th
ในรูปแบบ Interactive Dashboard และรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report)
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม
จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม (Data-driven Innovation)
ระยะที่ 2 ขึ้น เพื่อให้ระบบมีศักยภาพในการสนับสนุนบริหารจัดการข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการการใช้บริการข้อมูลด้านนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
2.2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ data.nia.or.th และฐานข้อมูลนวัตกรรม สาหรับให้บริการข้อมูล
ด้ านนวัตกรรมได้อย่ างครบถ้ว น สะดวก และรวดเร็ว ในรูปแบบ Interactive Dashboard และ Business
Intelligence
2.3. เพื่อพัฒนาระบบบริห ารจั ดการเว็บไซต์ data.nia.or.th (Back-End) สาหรับใช้สนับสนุนการ
ทางานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลนวัตกรรมหรือด้านอื่นๆ จากระบบงานที่เกี่ยวข้องและนามาใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนในด้านนวัตกรรม
3. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็ น นิ ติบุ คคลซึ่งอยู่ ร ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสั ญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
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3.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่ว มกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้ แก่ส านั ก งาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังกาหนด
3.11 ผู้ เ สนอราคาต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลาง
3.12 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.13 ผู้ เสนอราคาซึ่งได้รับ คัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่ านบัญชีธ นาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
3.14 ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์และมีผลงานเกี่ยวกับงานที่รับจ้าง โดยมีมูลค่าของผลงานในหนึ่ง
โครงการไม่น้อยกว่า 2,000,000. – บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียวและทาสัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องส่งเอกสารหนังสือรับรอง
ผลงานหรือสาเนาสัญญาหรือสาเนาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง มาประกอบการพิจารณา
4. ขอบเขตของงาน
4.1. ผู้รับจ้างต้องจัดทาแผนการดาเนินโครงการและแผนงานการติดตั้งระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
นวัตกรรม (Data-driven Innovation) ระยะที่ 2 โดยแผนการดาเนินการที่เสนอ ต้องสามารถดาเนินการได้
แล้วเสร็จ และสามารถใช้งานได้จริงภายในระยะเวลาที่กาหนด
4.2. ผู้รับจ้างต้องดาเนินการศึกษาและรวบรวมความต้องการในการทางานของระบบภายในโครงการ
ทั้งส่ ว นของระบบงานที่ใช้อยู่ ในปั จ จุ บั น และส่ ว นที่จ ะพัฒ นาขึ้นใหม่ โดยจัดประชุมร่ว มกับเจ้าหน้าที่ ข อง
สานักงาน เพื่อรับทราบถึงความต้องการ รูปแบบงานที่ใช้ รวมถึงปัญหาการทางานในปัจจุบันที่ต้องการให้ระบบ
ช่วยแก้ไข
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4.3. ผู้ รั บ จ้ างต้องน าเสนอให้ เห็ นรูปธรรมของการพัฒ นาต่อยอดจากระบบเดิมในปัจจุบัน (AS-IS
Business Model) ไปสู่ระบบใหม่ (TO-BE Business Model) โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน
ระบบที่กาลังใช้งานอยู่ ในปัจจุบัน และสามารถทางานร่วมกับระบบบริหารจัดการเดิมที่มีอยู่แล้วได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.4. ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งด าเนิ น การเชื่ อ มต่ อ ระบบบริ ห ารจั ด การฐานข้ อ มู ล นวั ต กรรม (Data-driven
Innovation) ระยะที่ 2 และระบบสารสนเทศยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์กลาง (Single Sign-On) ให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5. ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลนวัตกรรม data.nia.or.th (Front-End) ให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาต่อยอดจากระบบเดิมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
4.6. ผู้ รั บ จ้ างต้องดาเนิ น การพัฒ นาระบบบริห ารจัด การเว็ บ ไซต์ data.nia.or.th (Back-End) ให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.7. ผู้รับจ้างต้องดาเนินการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์
ระดับสากลในกรอบของ ISO/IEC
4.8. ผู้รับจ้างต้องให้คาปรึกษาในการจัดทาฐานข้อมูลนวัตกรรมให้กับสานักงาน
4.9. ผู้รับจ้างต้องให้การช่วยเหลือและติดต่อประสานงานระหว่างสานักงานกับหน่วยงานภายนอก ใน
ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลนวัตกรรมจากพื้นทีต่ ่างๆ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
4.10. ผู้รับจ้างต้องวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่สานักงานมี และจากแหล่งข้อมูลอื่นที่สานักงาน
เป็ น เจ้ าของโดยจั ด เก็ บ ไว้ ที่ผู้ รั บ จ้ า ง และดาเนินการทาความสะอาดข้ อ มูล (Data Cleansing) เพื่อจัด ท า
ฐานข้อมูลนวัตกรรมและจัดทาพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของแหล่งข้อมูลที่ทาความสะอาดข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว
4.11. ผู้ รั บ จ้ างต้องรวบรวมข้อมูล (Extract) เปลี่ ยนแปลงข้อมูล (Transform) และจัดเก็บข้อ มู ล
(Load) เพื่อจัดทาส่วนแสดงผล Interactive Dashboard และ E-Report
4.12. ผู้รับจ้างต้องจัดสัมมาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) อย่างน้อยจานวน 1 ครั้ง เพื่อรวบรวมความ
ต้องการจากบุคลากรภายในสานักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมความต้องการ ในการแสดงผล
รายงาน และความต้อ งการด้ านข้ อมู ล พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และตั้งโจทย์ส าหรั บส่ ว นแสดงผล Interactive
Dashboard และ E-Report ให้กับสานักงาน
4.13. ผู้รับจ้างต้องดาเนินการทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้น โดยเป็นการทดสอบการทางานของระบบว่ามี
ความถูกต้องครบถ้วนตามความต้องการที่ได้ศึกษาและรวบรวมไว้ การเชื่อมต่อกันระหว่างโมดูลต่างๆ ของ
ระบบเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด
4.14. ผู้รับจ้างต้องจัดทารายงานการทดสอบระบบด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) โดย
ทดสอบหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment : VA) หรือทดสอบการเจาะระบบ (Penetration Test)
4.15. ผู้รับจ้างต้องใช้สถาปัตยกรรมแบบ Multi-tier ในการจัดทาระบบ เพื่อรองรับการใช้งานและ
การ ขยายตัวในอนาคต
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4.16. ผู้ รั บ จ้ างต้องดาเนิ น การติด ตั้ง และจัด การระบบในเครื่ อ งแม่ข่ ายหรื อ Cloud Service ของ
สานักงาน ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของสานักงาน โดย
จะต้องไม่มผี ลกระทบต่อการทางานของระบบต่างๆ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่สานักงาน
4.17. ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานและจัดหาบุคลากรสนับสนุนในการดูแล บารุงรักษา และปรับปรุง
ระบบ เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงาน โดยมีการตรวจสอบความเสถียรของระบบให้พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ และสามารถตอบสนองแก้ไขต่อการแจ้งเหตุได้รวดเร็วหากระบบมีปัญหาเกิดขึ้น และต้องแก้ ไขให้ใช้งาน
ได้ตามมาตราฐานการให้บริการ (Service Level Agreement) (SLA) แบบ 5 วันทาการ (วันจันทร์ – วันศุกร์)
ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง (8.00 น. – 17.00 น.) หรือ 8x5 โดยจะต้องเข้าดาเนินการตรวจสอบเหตุขัดข้อง
หรือชารุดเสียหายนั้น ๆ ภายใน 8 ชั่วโมง โดยนับตั้งแต่วั นที่ได้รับแจ้งจากสานักงาน และจะต้องแก้ไขให้แล้ว
เสร็จภายใน 48 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
4.18. ผู้รับจ้างต้องจัดทาคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้งานระบบ ส่งมอบให้กับสานักงาน
ทั้งในรูปแบบเอกสาร (hard copy) และรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
4.19. ผู้รับจ้างต้องจัดฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งานของสานักงาน โดยจัดหาวิทยากรสาหรับการฝึกอบรม
จานวน 2 ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรสาหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) จานวน 1 ครั้ง และหลักสูตรสาหรับผู้ใช้งานระบบ
(User) จานวน 1 ครั้ง
5. คุณลักษณะเฉพาะ
5.1. ฐานข้อมูลที่นามาใช้ในการปรับปรุงและพั ฒนาในโครงการฯ เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล เชิ ง
สัมพันธ์ (Relational Database Management System) มีคุณสมบัติดังนี้
5.1.1. รองรับ Data Type หลากหลายประเภท เช่น signed/unsigned integers 1, 2, 3, 4,
แ ล ะ 8 bytes long, FLOAT, DOUBLE, CHAR, VARCHAR, BINARY, VARBINARY,
TEXT, BLOB, DATE, TIME, DATETIME, TIMESTAMP, YEAR, SET, ENUM, แ ล ะ
OpenGIS spatial
5.1.2. มีความสามารถในการรองรับ Statements และ Function การทางานต่างๆ ในรูปแบบ
Full operator และ Function Support เช่น SELECT, WHERE, GROUP BY, ORDER
BY, OUNT, AVG, STD, SUM, MAX, MIN, GROUP_CONCAT, DELETE, INSERT,
REPLACE, UPDATE, EXPLAIN ได้เป็นอย่างน้อย
5.1.3. รองรับการทา LEFT OUTER JOIN และ RIGHT OUTER JOIN บนมาตรฐานของ SQL
และ ODBC
5.1.4. สนับสนุนการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Database, Storage Engine, Table และ Index
5.1.5. รองรับการอ้างอิง Table จากฐานข้อมูลอื่นโดยใช้ Statement ที่เหมือนกัน
5.1.6. มีการรักษาความปลอดภัยที่มีค วามยืดหยุ่น ปลอดภัย และสามารถทา host-based
verification ได้
5.1.7. มีการเข้ารหัส (Encrypt) รหัสผ่านทั้งหมดเมื่อมีการเชื่อมต่อเข้าสู่เครื่องแม่ข่าย (Server)
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5.1.8. มีศักยภาพในการรองรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยสามารถบันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 50
ล้านรายการ (Record) เป็นอย่างน้อย
5.1.9. รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Protocol ที่หลากหลาย อาทิ TCP/IP, Named Pipes, Shared
Memory, Unix Domain Socket Files เป็นต้น
5.1.10. รองรับการเชื่อมต่อผ่าน API สาหรับภาษา C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python,
Ruby, and Tcl ได้เป็นอย่างน้อย
5.1.11. รองรับการเชื่อมต่อกับระบบที่ใช้ ODBC และ JDBC
5.1.12. สามารถแจ้ง Error Message ได้
5.1.13. รองรั บ การใช้ง าน Character Set ที่มีความหลากหลาย เช่น Latin, german, big5,
ujis, Unicode โดยข้อมูลที่บันทึก จะถูกจัดเก็บโดยใช้ Character Set ที่เลือก
5.1.14. สามารถทาการ Sorting และ Comparison โดยอ้างอิงข้อมูลจาก Character Set ได้
5.1.15. รองรับการตั้งค่า Time Zone ได้ รวมถึงสามารถกาหนดค่า Time Zone ของผู้ใช้งาน
ได้
5.1.16. สนับสนุนการทางานผ่าน Command-Line และโปรแกรมแบบ Graphical Program
5.1.17. สนับสนุนการจัดทาคลังข้อมูล (Data Warehouse)
5.2. ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ระบบบริ ห ารจั ด การฐานข้ อ มู ล นวั ต กรรม ( Data Driven
Innovation) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้มีความเป็นปัจจุบัน โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดจากระบบเดิม
ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถทางานร่วมกับระบบที่ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในระหว่างการดาเนินงานต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบของผู้ใช้งาน
5.3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านนวัตกรรมหรือด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม ในลักษณะระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
(Relational Database) เพื่ อ รองรั บ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เ ชื่ อ มโยงมาจากระบบงานภายในหรื อ ภายนอก
สานักงาน จานวนรวม 3 ชุดข้อมูล
5.4. ดาเนินการจัดทาคลังข้อมูลด้านนวัตกรรม (Data warehouse) เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ใ นการ
จัดทาการแสดงผล (Visualization) ในรูปแบบ Business Intelligence
5.5. ดาเนินการแปลงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นทางที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตของงานให้อยู่ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมด้วยกระบวนการ ETL (Extract Transform Load) และนาข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลด้านนวัตกรรม
(Data warehouse)
5.6. ดาเนินการปรับปรุงระบบบริห ารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม (Data Driven Innovation) ให้
สามารถใช้งานระบบสารสนเทศยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์กลาง (Single Sign-On) ของสานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดังนี้
5.6.1. พัฒนาโมดูล (Module) การเชื่อมต่อระหว่างระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม
(Data Driven Innovation) และระบบสารสนเทศยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์กลาง (Single
Sign-On) ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5.6.2. สามารถจาแนกสิ ทธิ์การใช้งานได้หลังจากยืนยันตัวตน (Login) ผ่านระบบสารสนเทศ
ยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์กลาง (Single Sign-On)
5.6.3. สามารถเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน (User Profile) ได้หลังจากยืนยันตัวตน (Login) ผ่านระบบ
สารสนเทศยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์กลาง (Single Sign-On)
5.7. พัฒนาระบบบริหารเว็บไซต์ data.nia.or.th (Back-End) ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ประกอบการและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
5.7.1 รองรับการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลของผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม ในประเภทต่างๆ
อย่างน้อย ดังนี้
- Startup
- SME
- วิสาหกิจชุมชน
- อื่นๆ
5.7.2 รองรับการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมในประเภทต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้
- หน่วยงานภาครัฐ
- หน่วยงานภาคเอกชน
- หน่วยงานภาคการศึกษา
5.7.3 สามารถทางานร่วมกับระบบการนาเข้าข้อมูลผู้ประกอบการและโครงสร้างพื้นฐานด้าน
นวัตกรรมด้วยไฟล์ Excel Template ที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อนาเข้า
ข้อมูลสาเร็จแล้ว ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากไฟล์ Excel Template เข้าสู่ระบบ
เป็นรายรายการได้โดยอัตโนมัติ
5.7.4 รองรับการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลผู้ประกอบการและโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมเป็น
รายรายการได้ รวมถึงสามารถตรวจสอบวัน-เวลา และผู้ที่ดาเนินการข้อมูลล่าสุดได้
5.7.5 รองรับการเพิ่ม ลด แก้ไขข้อมูลค่าเริ่มต้นของระบบ ดังนี้
- ภูมิภาค
- จังหวัด
- ประเภทของผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม
- ประเภทของโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม
- ประเภทธุรกิจ เช่น Startup, SME, วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น
- ประเภทอุตสาหกรรม เช่น อาหาร, การท่องเที่ยว, สุขภาพและการแพทย์, ชุมชน,
ไอที เป็นต้น
- ระดับความเกี่ยวข้องด้านนวัตกรรม เช่น เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนวัตกรรม, ได้รับทุน
สนับสนุนในโครงการ เป็นต้น
- ประเภทโปรแกรมหลัก เช่น นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ, นวัตกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น
- ประเภทโปรแกรมรอง เช่น แบบเปิด, แบบมุ่งเป้า, แบบกลไกสนับสนุน เป็นต้น
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5.7.6 สามารถนาข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ภายในระบบไปประมวลผลและใช้งานร่วมกับการแสดงผลใน
รูปแบบ Interactive Dashboard และ Business Intelligence ได้
5.7.7 สามารถแสดงชุดข้อมูล (Dataset) ที่จัดเก็บในฐานข้อมูลนวัตกรรมและสามารถดาวน์
โหลด (Download) ออกมาในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ csv ได้เป็นอย่างน้อย
5.8. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลนวัตกรรม data.nia.or.th (Front-End) โดยพัฒนาต่อ
ยอดจากระบบเดิมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถทางานร่วมกับระบบที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นใหม่ได้
อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพโดยในระหว่างการดาเนินงานต้องไม่ส่งผลกระทบต่ อการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน
มีคุณสมบัติ ดังนี้
5.8.1. รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลนวัตกรรม และทางานร่วมกับระบบบริหารจัดการ
เว็ บ ไซต์ data.nia.or.th (Back-End) เพื่ อ น ามาแสดงผลบนเว็ บ ไซต์ ใ นรู ป แบบ
Interactive Dashboard และ Business Intelligence (BI) ได้
5.8.2. ปรับปรุงการนาข้อมูลมาแสดงผลในรูปแบบ Interactive Dashboard ประกอบด้วยส่วน
การแสดงผลในรู ป แบบกราฟ (Graph) หรือแผนภูมิ (Chart) ที่เชื่อมโยงตัว แปรในมิติ
มุมมองต่าง ๆ อย่างน้อยดังนี้
- มุมมอง “ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม”
- มุมมอง “โครงการนวัตกรรม”
- มุมมอง “ภาพรวมนวัตกรรมของประเทศไทย”
- มุมมอง “ภาพรวมนวัตกรรมรายจังหวัด”
- มุมมอง “โครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม”
5.8.3. ใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปในการจัดทารายงานแบบ Business Intelligence เพื่อพัฒนาการ
แสดงผลข้อมูลที่เชื่อมโยงมาจากฐานข้อมูลนวัตกรรม ในรูปแบบ Business Intelligence
(BI) และนามาแสดงบนเว็บไซต์ จานวน 3 รายงาน
5.8.4. เว็บไซต์สามารถรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่มีขนาดต่างกันได้ (Web Responsive)
เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สมาร์ทโฟน เป็นต้น
5.9. จั ด หาซอฟต์ แ วร์ ส าเร็ จ รู ป เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด ท ารายงานแบบ Business Intelligence โดยมี
คุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
5.9.1. รองรับการสร้างหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงานได้แบบ Dynamic โดยใช้วิธีการ Drag
& Drop มุมมอง (Dimension) ด้วยเครื่องมือที่ช่วยสร้างรายงาน การเปลี่ยนมุม มอง และ
การเจาะลึกข้อมูลในรายงาน
5.9.2. รองรับการเปลี่ยนรูปแบบการนาเสนอข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการโดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรม
เพิ่มเติม เช่น สามารถปรับเปลี่ยนโยกย้ายมุมมองระหว่างแถวและคอลัมน์ได้ เป็นต้น
5.9.3. มีเครื่องมือช่วยในการสร้างข้อมูลและเงื่อนไขในการเรียกดูรายงานได้หลายรูปแบบ เช่น
เลือกช่วงวันที่, เดือน, ปี เป็นต้น
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5.9.4. สามารถ Drill-down, Drill-up หรือ Roll-up เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในหลากหลายมุมมอง
(Multi-dimensional analysis) เพื่ อ ดู ข้ อ มู ล ในระดั บ Transaction-Level ได้ (Drill
Through) และ Slice and Dice ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์แบบหลายมุมมอง
5.9.5. สนับสนุนการสร้างรายงานให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Excel File เป็นต้น เพื่อให้สามารถ
นาเสนอข้อมูลในหลากหลายรูปแบบได้
5.9.6. สามารถสร้างรายงานในลักษณะการส่งค่าของข้อมูลที่กาลังดูจากรายงานหนึ่งไปเป็นค่า
ของเงื่ อ นไขในอี ก รายงานหนึ่ ง เพื่ อ ให้ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั น ในลั ก ษณะการใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ การ
วิเคราะห์ได้ (Drill Through)
5.9.7. สามารถสร้ า งรู ป แบบในการเรี ย กดู ข้ อ มู ล (Filter) ได้ อ ย่ า งน้ อ ย เช่ น Check Filter,
Dropdown List, Calendar Filter และ Range Filter เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นเฉพาะ
ข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการ พร้อมทั้งสามารถกาหนดให้เป็นการเลือกเงื่อนไขเมื่อเปิดรายงาน
ก่อนที่จะแสดงผลข้อมูลในรายงานได้
5.9.8. สามารถแสดงผลรายงานโดยส่งค่าไปแสดงในหน้าเว็บเพจที่ต้องการได้ (Publish to Web)
5.9.9. สามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ได้ และสามารถสร้างรายงานที่มีโครงรูปแบบ
รายงานที่ได้มีการออกแบบไว้ล่วงหน้า (Template) มาใช้ในการสร้างรายงาน รวมถึง
สนั บ สนุ น การแสดงผลรวมกันทั้ ง กราฟ ตาราง มาตราวัด (Gauge) ข้อความ รูปภาพ
กราฟ แผนที่ (Map) ในหน้าเดียวกันได้
5.9.10. สามารถจัดอันดับข้อมูล (Ranking) ทั้งแบบสูงสุด (Top N List) และต่าสุด (Bottom
N List) หรือ จัดเรียงจากมากไปหาน้อย และจากน้อยไปหามากได้
5.9.11. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลหลายๆ แหล่งเพื่อแสดงผลรายงานในรูปแบบกราฟต่างๆ เช่น
Pie Chart, Line Graphs, Bar Graph และ Map Graph เป็นต้น โดยสามารถกาหนด ได้
ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติตามความต้องการ พร้อมทั้งสามารถ Drill down เพื่อดูข้อมูล
รายละเอียดจากกราฟได้โดยตรง โดยไม่มีการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม
5.9.12. สามารถทาการ Synchronize ข้อมูลระหว่างกราฟกับตาราง (Crosstab) ได้ เช่น ถ้ามี
การเปลี่ยนแปลงค่าในตาราง กราฟจะต้องแสดงผลค่าที่เปลี่ยนไป เป็นต้น
5.9.13. สามารถกาหนดตารางเวลาในการปรับปรุงข้อมูลรายงานตามปฏิทิน (Calendar Basis)
ที่ต้องการได้ เช่น ให้ทางานเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายชั่วโมง เป็นต้น
5.9.14. สามารถสร้างรายงานในรูปแบบ Dashboard ที่เรียกดูข้อมูลมากกว่า1 ฐานข้อมูลใน
1 รายงานได้ (Multiple Queries)
5.9.15. สามารถแสดงผลรายงานวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลทางสถิติในเดือนหรือปีถัดไป รายงาน
เชิงวิเคราะห์ในรูปแบบกราฟแท่ง วงกลม เส้น เป็นอย่างน้อย
5.9.16. สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้เป็นอย่างน้อย
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5.10. จัดหาโปรแกรมแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล (Data Exchange Service) เพื่อบริหารจัดการการรับส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบงานภายนอก ซึ่งสามารถทางานร่วมกับระบบต่างๆ ภายในโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
5.10.1. สนับสนุนการทางานบนระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้ UNIX, LINUX และ Windows
5.10.2. สนั บ สนุ น การเชื่ อ มต่ อ แบบต่ า งๆ ดั ง นี้ HTTP, HTTPS, WebSocket, POP, IMAP,
SMTP
5.10.3. สนับสนุนรูปแบบและ Protocol ในรูปแบบ JSON, XML และ SOAP
5.10.4. สนั บ สนุ น การเชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล ในลั ก ษณะ RDBMS, CSV, Excel, ODS, Cassandra,
Google Spreadsheets และ RDF
5.10.5. สนั บ สนุ น การเชื่ อ มต่ อ ฐานข้ อ มู ล MSSQL, DB2, Oracle, OpenEdge, TerraData,
MySQL, PostgreSQL, H2 และ Derby
5.10.6. มีความสามารถในการส่งและรับข้อมูลในรูปแบบ header based, content based,
rule-based and priority-based routing
5.10.7. มีรูปแบบการทา Transformation ในลักษณะ XSLT 1.0/2.0, XPath, XQuery และ
Smooks
5.10.8. สามารถกาหนด SLA (Service Level Agreement) เพื่อติดตามผล (monitor)
5.10.9. มี ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย ส าหรั บ การเข้ า ถึ ง บริ ก าร (service) ด้ ว ยการท า
Authentication และ Authorization
5.10.10. สามารถทา Throttling เพื่อกาหนด Maximum concurrent accesses
5.10.11. สนับสนุนการทา Message load balance และ failover
5.10.12. มีเครื่องมือ Editor สาหรับการทา Data Mapper
5.10.13. มีฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนทางเทคนิคไปยังระบบผู้ช่วย (Support Assist) ซึ่งเชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้าของผู้รับจ้าง
5.11. ดาเนินการโอนย้ายข้อมูลจากระบบงานเดิมเข้าสู่ระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน 6 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
ที่

กิจกรรม

1

ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม (Data-driven
Innovation) ระยะที่ 2
ติดตั้งและปรับตั้งค่าของระบบ ในเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายหรือ Cloud Service ที่สานักงานจัดหาให้
ทดสอบเพื่อการยอมรับโดยผู้ใช้ (User Acceptance Test)

2
3
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1

จานวน (เดือน)
2
3
4
5

X

X
X

X

6

X
X

X

ที่

กิจกรรม

4

จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการระบบสาหรับให้กับ
เจ้าหน้าที่สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- อบรมจานวน 1 ครั้ง ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ที่
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
- จานวนผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า 3 คน
- จัดเตรียมเอกสารคู่มือการบริหารจัดการ
ระบบให้เพียงพอกับผู้เข้าร่วมอบรม

1

จานวน (เดือน)
2
3
4 5

6

X

7. งบประมาณ
4,000,000. - บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
8. ราคากลางและแหล่งที่มา
8.1. ราคากลาง 3,987,863 บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)
8.2. แหล่งที่มาของราคากลาง
- บริษัท สกาย แอคทีฟ เทคโนโลยี จากัด
- บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จากัด
- บริษัท วาย. แอล. ที. อิเล็คทริค กรุ๊ป จากัด
9. ผลงานที่ต้องส่งมอบ
9.1. รายงานผลการศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน (Requirement Specification) ในรูปแบบ
เอกสาร (Hard Copy) จานวน 2 ชุด และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ชุด
9.2. รายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Design Specification) ในรูปแบบเอกสาร (Hard
Copy) จานวน 2 ชุด และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ชุด
9.3. ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรม (Data-driven Innovation) ระยะที่ 2
9.4. รายงานผลการติดตั้งและทดสอบในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือ Cloud Service ในรูปแบบ
เอกสาร (Hard Copy) จานวน 2 ชุด และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ชุด
9.5. รายงานการทดสอบระบบเพื่อการยอมรับโดยผู้ใช้ (User Acceptance Test) ในรูปแบบเอกสาร
(Hard Copy) จานวน 2 ชุด และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ชุด
9.6. จัดฝึกอบรมการใช้งานและจัดทาเอกสารคู่มือการใช้งานบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรมและ
รายงานผลการจัดฝึกอบรม
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10. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้าง โดยจะจ่ายค่าจ้างให้ภายหลังจากผู้รับจ้าง
ส่งมอบผลงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว
โดยกาหนดการจ่ายค่าจ้าง จานวน 3 (สาม) งวด ดังนี้
งวดที่ 1 กาหนดจ่ายค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อส่งมอบรายงานผลการดาเนินงาน
ตามข้อ 9.1 – 9.2 ภายใน 2 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว
งวดที่ 2 กาหนดจ่ายค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 50 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อส่งมอบรายงานผลการดาเนินงาน
ตามข้อ 9.3 – 9.4 ภายใน 5 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว
งวดที่ 3 (สุดท้าย) กาหนดจ่ายค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อส่งมอบรายงานผลการ
ด าเนิ น งานตามข้ อ 9.5 - 9.6 ภายใน 6 เดื อ น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ล งนามในสั ญ ญาและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว
11. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ครั้งนี้ สานักงานพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) และจะพิจารณาจากราคารวม
โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้าหนักที่กาหนด ดังนี้
1) ราคาที่ยื่นเสนอ (Price)
กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 20
2) ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ
กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 80
ที่

รายการให้คะแนน

1 การออกแบบระบบงาน (Design Concept) คุณลักษณะของระบบงานที่นาเสนอ
และความสามารถในการทางานของระบบ
2 แผนการดาเนินงาน วิธีการบริหารโครงการ แผนการติดตั้ง
3 ความยืดหยุ่นในการดูแลและพัฒนาระบบต่อเนื่องในอนาคต และเงื่อนไขการ
รับประกันและการบริการของบริษัท
4 ข้อมูลของบริษัท ผลงานของบริษัท
5 ประสบการณ์ของบุคลากรที่ดาเนินงานในโครงการ
รวม
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คะแนนด้านเทคนิค
คะแนนเต็ม

20
20
20
20
20
100

12. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน
ข้อมูล เอกสาร และรายงาน ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่ผู้รับจ้างได้จากการปฏิบัติงานนี้ ตามสัญญาจะ
ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยผู้รับจ้างจะไม่ส่งมอบและ
ไม่เผยแพร่ข้อมูล เอกสาร และรายงาน ตลอดจนผลงานทั้งหมดที่ได้จากการปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใดหรือนาไปใช้
ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก สนช.
13. จรรยาบรรณของผู้รับจ้าง
13.1 ห้ามเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคและการค้าของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างเข้าไปทาการ
สารวจข้อมูล (Non Disclosure Agreement) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มเข้าไปให้บริการฯ หรือ
เซ็นสัญญา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
13.2 กรณีที่ต้องแสดงข้อคิดเห็นแก่สาธารณชน ผู้รับจ้างจะต้องให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นตาม
หลักวิชาการที่ไม่อ้างอิงหรือระบุถึงบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับจ้างเข้าไปทาการสารวจข้อมูล (เว้นแต่ได้รับ
การยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล) ตามที่ตนทราบอย่างถ่องแท้แก่สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง
14. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
นายศักดิ์ชัย จงยิ่งเจริญยศ
ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์: 02-017 5555 ต่อ 627
โทรสาร: 02-017 5566
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