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เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference) 
จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ สนช. ภำยใต้กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี มีหน้ำที่หลักในกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรมของประเทศเกิดกำรผลักด้น
นวัตกรรมไทยไปสู่กำรเป็น “ชำติแห่งนวัตกรรม” มีแผนในกำรปรับแนวทำงกำรจัดประกวด “รำงวัลนวัตกรรม
แห่งชำติ” จำกเดิมที่มีเพียงผู้ชนะเลิศด้ำนเศรษฐกิจ และด้ำนสังคมเท่ำนั้นที่จะได้รับพระบรมรูปพระบิดำแห่ง
นวัตกรรมไทย โดยจะพิจำรณำมอบพระบรมรูปฯ ให้แก่ผู้ชนะเลิศ เพ่ิมเติมในอีก 2 ด้ำน ได้ แก่ ด้ำนกำร
ออกแบบ และด้ำนสื่อวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรเชิดชูให้เป็นรำงวัลอันทรงคุณค่ำและมีเกียรติสูงสุดในแวดวง
นวัตกรรมของประเทศไทย มีกำรมอบรำงวัลให้แก่ผลงำนที่พัฒนำขึ้นโดยฝีมือของคนไทยที่มีควำมเป็น
นวัตกรรมที่เด่นชัด เป็นแรงบันดำลใจให้แก่เยำวชนในกำรสร้ำงผลงำนและพัฒนำนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศในด้ำนต่ำงๆ และน ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

 ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรประกวดเป็นไปอย่ำงเรียบร้อย จึงมีกำรปรับปรุงปรับปรุง
เว็บไซต์เพ่ือรองรับกำรประกวดนวัตกรรมแห่งชำติในปี 2562 

 

2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือปรุงปรับให้รองรับประกำศเผยแพร่กำรประกวด กำรรับสมัคร กำรรวบรวมข้อมูลผู้สมัครและ 
ผู้ชนะในกำรประกวดทุกปีที่ผ่ำนมำ 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย  
3.1 ผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรม 
3.2 นักเรียนนักศึกษำและบุคลำกรในสถำบันกำรศึกษำ 
3.3 บุคคลทั่วไป 

 

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

ตำมท่ีเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ

หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 



Page | 2  
 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

4.7 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกำศ
จ้ำงหรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกำศจ้ำงครั้งนี้ 

4.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

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

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

4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

4.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ก ำหนด 
 
5. ขอบเขตการด าเนินงาน 

5.1 ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรจัดท ำเว็บไซต์และระบบกำรประกวดรำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติ (National 
Innovation Award) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

5.1.1 ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดควำมต้องกำร เพ่ือออกแบบระบบเว็บไซต์และกำร
ประกวดรำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติ  ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและรูปแบบกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำรรำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติของ สนช. 

5.1.2 ด ำเนินกำรออกแบบ และปรับแต่งดีไซน์ส ำหรับเว็บไซต์หน้ำต่ำงๆที่เพ่ิมเติม โดยยึดตำมรูปแบบ
และกำรออกแบบของ web identity เว็บไซต์เดิม 

5.1.3 จัดท ำเนื้อหำบนหน้ำเว็บไซต์ ตำมเมนูเพิ่มเติม ดังนี้ 
1) ข้อมูลทั่วไปของระบบ (About) 
2) ข้อมูลกำรประกวดรำงวัล 
3) ข้อมูลกำรรำงวัลเพิ่มเติม 

5.1.4 ปรับปรุงระบบกำรสมัครสมำชิกผ่ำน Web Application 
1) รองรับรำงวัลกำรประกวดเพิ่มเติม จ ำนวน 2 รำงวัล 
2) ระบบกำรดูข้อมูลผู้สมัครเข้ำประกวดผ่ำนผ่ำนทำงระบบหลังบ้ำน (CMS) 
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5.1.5 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำรำยงำนกำรทดสอบระบบ (User Acceptance Test) ผ่ำนระบบปฎิบัติ
กำร และ Browser ต่ำงๆ อำทิ Google Chrome, Safari , Firefox Version ปัจจุบัน 
และ Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป 

5.1.6 ด ำเนินกำรพัฒนำเว็บไซต์และระบบรำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติ ในรูปแบบของ Responsive 
Website เพ่ือรองรับกำรใช้งำนผ่ำน PC, Mobile และ Tablet 

5.1.7 ด ำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล ระบบกำรเชื่อมต่อระหว่ำงระบบและฐำนข้อมูล  
5.1.8 ติดตั้งระบบเก็บสถิติกำรเยี่ยมชม Google Analytics พร้อมทั้งท ำรำยงำนและสรุป

วิเครำะห์ผลกำรเข้ำถึง 
5.2 ด ำเนินกำรติดตั้งและปรับตั้งค่ำที่เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสมบนระบบเครื่องแม่ข่ำยที่ผู้รับจ้ำงจัดหำ

ในรูปแบบ Cloud Service เพ่ือให้เว็บไซต์และระบบลงทะเบียนออนไลน์สำมำรถท ำงำนได้ตำมที่ออกแบบไว้ 
รวมถึง ต้องด ำเนินกำรส ำรองข้อมูลเป็นรำยสัปดำห์ 

5.3 ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันผลงำนโดยจัดหำบุคลำกรสนับสนุนในกำรดูแล บ ำรุงรักษำ และปรับปรุง
ระบบ เป็นเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่ส่งมอบงำนโดยมีกำรตรวจสอบควำมเสถียรของระบบให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
และสำมำรถตอบสนองแก้ไขต่อกำรแจ้งเหตุได้รวดเร็วหำกระบบมีปัญหำเกิดขึ้น และต้องแก้ไขให้ใช้งำนได้ตำม
มำตรำฐำนกำรให้บริกำร (Service Level Agreement) (SLA) แบบ 5 วันท ำกำร (วันจันทร์ – วันศุกร์) ภำยใน
ระยะเวลำ 8 ชั่วโมง (8.00 น. – 17.00 น.) หรือ 8 x 5 โดยนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกส ำนักงำน โดยไม่มี
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 

5.4 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำคู่มือต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ และส่งมอบให้กับ สนช. ทั้งในรูปแบบเอกสำร 
(hard copy) และรปูแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์  

5.5 จัดท ำเนื้อหำส ำหรับหลักสูตรฝึกอบรมกำรใช้งำนให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจัดหำวิทยำกร
ส ำหรับกำรฝึกอบรมอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรส ำหรับผู้ดูแลระบบ (admin) และหลักสูตรส ำหรับ
ผู้ใช้งำนระบบ (user) 

5.6 จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน โดยน ำเสนอ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข และ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนต่อไป ตำมก ำหนดระยะเวลำกำรส่งมอบงำนตำมสัญญำ 

5.7 จัดท ำแผนกำรดูแลและบ ำรุงรักษำภำยหลังสิ้นสุดสัญญำ รวมทั้งสรุปรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรดูแลและบ ำรุงรักษำ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน  
 ระยะเวลำด ำเนินงำน 180 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ 
 

7. งบประมาณ 
ในวงเงินไม่เกิน 500,000.-บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน) ซึ่งรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมและภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย 
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8. ราคากลางและแหล่งท่ีมา 
8.1 รำคำกลำง : 481,500.-บำท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 
8.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง : สัญญำจ้ำงเหมำเลขที่ สจ-0099-61  ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2561 

 

9. ผลงานที่ต้องส่งมอบ 
9.1 เว็บไซต์และระบบรำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติ 
9.2 จัดฝึกอบรมกำรใช้งำนและจัดท ำเอกสำรส ำหรับหลักสูตรฝึกอบรมกำรใช้งำน 
9.3 รำยงำนทดสอบระบบ (User Acceptance Test) และสรุปผลกำรด ำเนินงำนทั้งหมด 

 

10. ค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้าง 
ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินซึ่งเป็นเงินบำทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้ำง โดยจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้ภำยหลังจำกผู้รับจ้ำงได้ส่ง

มอบผลงำนให้แก่คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุของผู้ว่ำจ้ำง และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำน
ดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

โดยก ำหนดกำรจ่ำยค่ำจ้ำง จ ำนวน 2 (สอง) งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงจ ำนวนร้อยละ 40 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำนผลกำร

ด ำเนินกำร ตำมข้อ 9.1 ภำยใน 90 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 2 (สุดท้าย) ก ำหนดจ่ำยค่ำจ้ำงจ ำนวนร้อยละ 60 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำร ตำมข้อ 9.2 – 9.3 ภำยใน 180 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำและ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

11. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน 
 ข้อมูล เอกสำร และรำยงำน ตลอดจนผลงำนทั้งหมดที่ผู้รับจ้ำงได้จำกกำรปฏิบัติงำนนี้ ตำมสัญญำจะ
ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สนช.) โดยผู้รับจ้ำงจะไม่ส่ง
มอบและไม่เผยแพร่ข้อมูล เอกสำร และรำยงำน ตลอดจนผลงำนทั้งหมดที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนนี้ให้แก่ผู้ใดหรือ
น ำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำก สนช. 
 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
 73/2 ถนนพระรำมท่ี 6 แขวงทุ่งพญำไท 
 เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 โทร. 02 017 5555 ต่อ 304 


