เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference)
การจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนนวัตกรรมแห่ งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ สนช. ได้เล็งเห็ นควำมสำคัญของกำรจัดทำสื่ อ
สมัยใหม่ในรูปแบบของเว็บไซต์องค์กร เพื่อใช้เป็นช่องทำงที่รวดเร็วในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
ด้ำนนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำรและผู้สนใจ ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
และทำให้เกิดกำรรับรู้บทบำทหน้ำที่ในกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของ สนช. รวมถึ งผลงำนในกำรพัฒนำธุรกิจ
นวัตกรรมขึ้นในประเทศไทย
ในกำรนี้ สนช. จะดำเนิน กำรออกแบบและพัฒ นำเว็บไซต์เดิม ได้แก่ nia.or.th เพื่อพัฒ นำเว็บไซต์ที่
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรให้มีรูปแบบที่ทันสมัย สำมำรถเข้ำมำดูข้อมูลองค์กรได้ง่ำย ใช้งำนสะดวกขึ้น และ
จะดำเนินกำรออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์ใหม่ ได้แก่ innovationth.com เพื่อพัฒนำเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับนวัตกรรม และมีระบบค้นหำที่สำมำรถให้ข้อมูลกำรให้บริกำรขององค์กรที่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย
แต่ละรำย มีบริหำรเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบในกำรปรับปรุงและ
บำรุงรักษำเว็บไซต์ เช่น เครื่องมือในกำรใส่เอกสำร รูปภำพ ภำพเคลื่อนไหว เสียง สื่อมัลติมีเดีย และวีดิทัศน์
ได้อย่ำงรวดเร็ว และสำมำรถแสดงผลบนสมำร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์เดิมของ สนช. ได้แก่ nia.or.th
2.2 เพื่อออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์ใหม่ของ สนช. ได้แก่ innovationth.com
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
3.1 ออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์เดิมของ สนช. ได้แก่ nia.or.th
3.1.1 ออกแบบและพัฒนำธีมของเว็บไซต์ ให้มีควำมทันสมัย สวยงำม ตรงตำมอัตลักษณ์ของ สนช.
สำมำรถเข้ำมำดูข้อมูลองค์กรได้ง่ำย ใช้งำนสะดวกขึ้น
3.1.2 ออกแบบและจัดทำหน้ำหลัก (Home page) โดยจัดแบ่งหัวข้อให้ชัดเจน ทันสมัย และเข้ำใจ
ง่ำย ประกอบด้วย รำยกำรสำหรับเลือก (Menu) ตำมที่ สนช. เห็นสมควร
3.1.3 ออกแบบหน้ำโครงสร้ำงองค์กร (Organization Structure) ให้ดูน่ำสนใจทันสมัย และพัฒนำ
ระบบให้ แต่ ล ะบุ ค คลสำมำรถอั พ เดทเพิ่ มข้ อมู ล กำรดำเนิ น งำนได้ ด้ ว ยตนเอง เพื่ อให้ เป็ น
Innovative CV
3.1.4 สำมำรถเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ำยสังคมออนไลน์ และรองรับกำรแสดงผลผ่ำนสมำร์ทโฟนและ
แท็บเล็ต
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3.1.5 มีกำรเผยแพร่และแสดงข้อมูล องค์กรทั้งหมดตำมกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ในด้ำ นกำรเปิดเผยข้อมูลและควำม
โปร่งใส
3.1.6 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลตำมยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนของ สนช.
3.1.7 จัดทำระบบ Front End ในรูปแบบเว็บไซต์สำมำรถรองรับได้ 3 ภำษำ (ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น)
3.1.8 มีช่องทำงทีส่ ำมำรถค้นหำข้อมูลต่ำงๆ ในเว็บไซต์ได้
3.1.9 ผู้รับจ้ำงต้องโอนย้ำย/นำเข้ำข้อมูลเนื้อหำของเว็บไซต์ทั้งหมดก่อนเปิดให้บริกำรเว็บไซต์
3.2 ออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์ใหม่ของ สนช. ได้แก่ innovationth.com
3.2.1 จัด ทำแผนกำรดำเนิ น โครงกำรและแผนงำนให้ สนช. พิ จำรณำ โดยแผนงำนที่ เสนอต้อ ง
สำมำรถดำเนินกำรแล้วเสร็จ และสำมำรถใช้งำนจริงได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
3.2.2 ออกแบบและพัฒนำธีมของเว็บไซต์ให้มีควำมทันสมัย สวยงำม สำมำรถเข้ำมำดูข้อมูลองค์กร
ได้ง่ำย ใช้งำนสะดวกขึ้น
3.2.3 ออกแบบและจัดทำหน้ำหลัก (Home page) โดยจัดแบ่งหัวข้อให้ชัดเจน ทันสมัย และเข้ำใจ
ง่ำย ประกอบด้วย รำยกำรสำหรับเลือก (Menu) ตำมที่ สนช. เห็นสมควร
3.2.4 สำมำรถเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ำยสัง คมออนไลน์ และรองรับกำรแสดงผลผ่ำนสมำร์ทโฟนและ
แท็บเล็ต
3.2.5 ออกแบบเว็บไซต์ ภำพประกอบและแบนเนอร์ที่มีควำมสวยงำม ทันสมัย น่ำใช้งำน สำมำรถ
สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี และมีระบบบริหำรจัดกำรแบนเนอร์ สำมำรถ เพิ่ม /ลบ/แก้ไข/ร่ำง แบน
เนอร์ในระบบได้ และสำมำรถเชื่อมโยงแบนเนอร์ไปยังเว็บไซต์อื่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
3.2.6 ออกแบบเว็บไซต์และระบบให้เอื้ออำนวยต่อกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเว็บไซต์ใน
อนำคตได้ง่ำย
3.2.7 จัดทำระบบ Front End ในรูปแบบเว็บไซต์สำมำรถรองรับได้ 2 ภำษำ (ไทยและอังกฤษ)
3.2.8 ดำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดควำมต้องกำร เพื่อออกแบบระบบเว็บไซต์และระบบ
Passive & Active Intelligence ที่เป็นระบบที่สำมำรถวิเครำะห์และแสดงผลกำรให้ข้อมูล
กำรให้บริกำรขององค์กรที่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละรำย
3.2.9 มีระบบรองรับกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลโดยผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ และระบบสำมำรถรองรับกำร
บริหำรจัดกำรสิทธิ์เข้ำถึ งเว็บไซต์และกำรจัดกำรข้อมูลในระดับที่แตกต่ำงกันได้ โดยเนื้อหำ
ของเว็บ ไซต์สำมำรถบริห ำรจัดกำรในลักษณะฐำนข้อมูล มีระบบบริห ำรจัดกำรที่สำมำรถ
เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/ร่ำง ได้
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3.2.10 มีระบบบริหำรจัดกำรเนื้อหำ สำมำรถรองรับกำรนำเข้ำ (upload) ไฟล์เอกสำร ไฟล์รูปภำพ
และ Embed Video อำทิ Youtube เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เนื้อหำได้
3.2.11 มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ และควำมน่ำสนใจให้กับเว็บไซต์ เช่น
ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบำยควำมเป็นส่วนตัว ติดต่อเรำ โดยผู้ใช้สำมำรถสอบถำมข้อมูล
เพิ่มเติมได้โดยกำรกรอกข้อมูลผ่ำนแบบฟอร์มในเว็บไซต์และมีกำรส่งอีเมลกำรแจ้งเตือนไปยัง
ผู้ดูแลเว็บ ไซต์ แจ้งปั ญ หำกำรใช้งำนเว็บไซต์ คำถำมที่ ถำมบ่อยและแผนผังเว็บไซต์ (Site
Map) เป็นต้น
3.2.12 ดำเนินกำรติดตั้ง และปรับตั้งค่ำที่เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสมบนระบบเครื่องแม่ข่ำยที่ได้รับกำร
จัดหำ เพื่อให้ระบบสื่อออนไลน์ ระบบบริหำรจัดกำรเนื้อหำ และระบบรับรองระบบนิเวศ
วิสำหกิจเริ่มต้นสำมำรถทำงำนได้ตำมที่ออกแบบไว้
3.2.13 สำมำรถบริหำรจัดกำรสิทธิ์และยืนยันตัวตนของผู้ดูแลเว็บไซต์ได้
3.2.14 ต้องมีระบบรักษำควำมปลอดภัยในกำรเข้ำถึงเว็บไซต์เหมือนเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์
3.2.15 ผู้ดูแลเว็บไซต์สำมำรถเข้ำถึ งทุกส่วนของเว็บไซต์ได้โดยง่ำย ใช้งำนง่ำย แบ่งหมวดหมู่ข้อมูล
ต่ำงๆ ชัดเจน
3.2.16 สำมำรถตรวจสอบสถิติกำรเข้ำชมเว็บไซต์ จำนวนหน้ำที่ถูกเข้ำชม แหล่งที่มำของผู้เข้ำชม
เว็บไซต์ เวลำที่ใช้บนเว็บไซต์โดยเฉลี่ย (Google Analytics Implementation)
3.3 ข้อมูลทำงเทคนิค
3.3.1 เว็บไซต์และระบบบริหำรจัดกำรเนื้อหำได้รับกำรพัฒนำบนฐำนของเทคโนโลยีมำตรฐำนเปิด
เช่น PHP / MySQL / HTML5 / CSS3 / jQuery เป็นต้น
3.3.2 รองรั บ Browser ต่ ำ งๆ ได้ แ ก่ Desktop: IE11, Firefox 30 ขึ้ น ไป, Chrome 42 ขึ้ น ไป,
Opera 45 ขึ้นไป และ Safari 10 ขึ้นไป
3.3.3 ขนำดควำมกว้ำงหน้ำจอเล็กสุดที่รองรับ : 320 พิกเซล (Responsive design)
3.3.4 รองรั บ Google Analytic / Facebook Pixel Implementation และ Search Engine
Optimization
3.3.5 ระบบเครือข่ำยออนไลน์
3.3.5.1 ใช้ ก ำรป ระมวลผลและเก็ บ ข้ อ มู ล แบ บ Cloud service ห รื อ แพ ลตฟ อร์ ม
Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ที่ มี เ สถี ย รภำพสู ง มี เ ครื อ ข่ ำ ยที่ ร องรั บ ใน
ภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วโลก
3.3.5.2 เว็บไซต์มี uptime มำกกว่ำ 99.9%
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3.3.6 ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำรจัดทำระบบรับรองออนไลน์ พร้อมทั้งระบบบริห ำรจัดกำร เพื่อรองรับ
กลุ่มผู้เข้ำมำรับบริกำรจำก สนช. เช่น วิสำหกิจเริ่มต้น ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่ อม ผู้ บ ริห ำรองค์ กรขนำดใหญ่ เจ้ำหน้ำที่ห น่ วยงำนรัฐ และสถำบัน กำรศึกษำตำม
Algorithm ที่ได้วำงแผนร่วมกับ สนช.
3.3.7 ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งำนภำยนอก (Front End) ประกอบด้วย
3.3.7.1 ระบบลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้ำสู่ Ecosystem
3.3.7.2 มีแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครสมำชิกใช้งำนสำหรับผู้ใช้งำนภำยนอก
3.3.7.3 มีส่ ว นแสดงผลข้อมู ล สมำชิก ส ำหรับ ผู้ ใช้ งำนภำยนอก ผู้ ใช้งำนภำยนอกสำมำรถ
จัดกำรข้อมูลพื้นฐำนด้วยตนเอง เช่น ข้อมูลรหัสผ่ำน ข้อมูลที่อยู่ ข้อมูลส่วนตัว
3.3.7.4 ระบบสำมำรถแสดงสถำนะสำหรับผู้ใช้งำนภำยนอกได้
3.3.7.5 ผู้ใช้ภำยนอกสำมำรถตั้งค่ำบัญชีและรหัสผ่ำนใหม่ได้ โดยกำรยืนยันตัวตนผ่ำน E-mail
3.3.8 ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งำนภำยใน (Back End) ประกอบด้วย
3.3.8.1 ระบบตอบกลับ E-mail อัตโนมัติสำหรับกำรลงทะเบียนออนไลน์
3.3.8.2 มีส่วนแสดงผลข้อมูลผู้ใช้งำนภำยใน เช่น เจ้ำหน้ำที่โครงกำร ผู้ดูแลเว็บไซต์
3.3.8.3 ผู้ใช้งำนภำยในสำมำรถจัดกำรข้อมูลพื้นฐำนด้วยตนเองได้ เช่น ข้อมูลรหัสผ่ำน ข้อมูล
ส่วนตัว
3.3.8.4 ผู้ดูแลระบบสำมำรถบริหำรจัดกำรสิทธิ์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้งำนภำยนอก และ
ผู้ใช้งำนภำยในได้
3.3.8.5 ผู้ดูแลระบบสำมำรถบริหำรจัดกำรบัญชีผู้ใช้งำนภำยใน และภำยนอกได้โดยสำมำรถ
สร้ำงชื่อผู้ใช้งำนใหม่ กำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึง เปลี่ยนรหัสผ่ำนของผู้ใช้งำนคนอื่น
ระงับกำรใช้งำนของผู้ใช้งำน และลบชื่อของผู้ใช้งำนได้เป็นอย่ำงน้อย
3.3.8.6 ระบบสำมำรถบริหำรจัดกำรขั้นตอนกำรพิจำรณำได้
3.3.9 จัดทำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลบริกำร
3.3.10 จัดทำข้อมูล และอัพเดทข้อมูล
3.3.11 จัดทำเนื้อหำ นำเสนอ Digital Content ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น บทควำม ข่ำวสำร วิดีโอ และ
อินโฟกรำฟิก เพื่อให้เข้ำใจง่ำย ดึงดูดกลุ่มเป้ำหมำย และนำลงเว็บไซต์
3.3.12 จัดทำระบบบริหำรจัดกำรข่ำว
3.3.13 ผู้ รับ จ้ ำงต้ องรับ ประกัน ผลงำนและจัดหำบุ คลำกรสนั บสนุน ในกำรดูแล บำรุงรักษำ และ
ปรับปรุงระบบให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสมบูรณ์ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปีนับจำกวันส่ง
มอบงำน
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3.3.14 ผู้รับ จ้ ำงต้องจัดทำคู่มือต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กำรพัฒ นำและกำรใช้งำนระบบ และส่งมอบ
ให้กับ สนช. ทั้งในรูปแบบเอกสำร (Hard copy) และรูปแบบไฟล์เอกสำร (Soft file) คู่มือ
กำรใช้งำนสำหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator Manual)
3.3.15 จัดทำเนื้อหำสำหรับหลักสูตรฝึกอบรมกำรใช้งำนให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจัดหำวิทยำกร
สำหรับกำรฝึกอบรม จำนวน 1 ครั้ง
3.3.16 จัดทำรำยงำนสรุป ผลกำรดำเนินงำน โดยนำเสนอ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข
และแนวทำงกำรดำเนินงำนต่อไป ตำมกำหนดระยะเวลำกำรส่งมอบงำนตำมสัญญำ
3.3.17 จัดทำแผนกำรดูแลและบำรุงรักษำภำยหลังสิ้นสุดสัญญำ รวมทั้งสรุปรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยที่
เกีย่ วข้องกับกำรดูแลและบำรุงรักษำ
4. ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง
5. งบประมาณ
ในวงเงินงบประมำณ 1,500,000 บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว ซึ่งครอบคลุม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดตำมขอบเขตกำรดำเนินงำน
6. ราคากลางและแหล่งที่มา
6.1 รำคำกลำง : 1,500,000.-บำท
6.2 แหล่งที่มำของรำรำคำกลำง
- สัญญำจ้ำงเหมำฯ เลขที่ สจ-0022-60 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560
- สัญญำจ้ำงเหมำฯ เลขที่ สจ-0013-58 ลงวันที่ 8 มิถุนำยน 2558
7. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
7.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
7.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
7.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
7.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
7.5 ไม่ เป็ น บุ ค คลซึ่ งถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี รำยชื่ อ ผู้ ทิ้ งงำนและได้ แ จ้ งเวี ย นชื่ อ ให้ เป็ น ผู้ ทิ้ งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
7.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
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7.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
7.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกำศ
ประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิ กส์ หรือไม่เป็ นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
7.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
7.10 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
7.11 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ งได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น คู่ สั ญ ญำต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ำ งภำครัฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนด
7.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
7.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
7.14 ผู้เสนอรำคำต้องมีประสบกำรณ์และผลงำนที่คล้ำยกับงำนจ้ำงดังกล่ำว จำกหน่วยงำนของรัฐหรือ
เอกชนที่เชื่อถือได้ มูลค่ำ 500,000.-บำท โดยต้องแนบสำเนำคู่สัญญำจ้ำงหรือสำเนำใบรับรองผลงำนที่มีอำยุ
กำรทำสัญญำไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่ส่งมอบผลงำนถึงวันที่มีกำรเปิดซองกำรจ้ำงครั้งนี้
8. การส่งมอบงานและการชาระเงิน
ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินซึ่งเป็นเงินบำทโดยตรงให้แ ก่ผู้รับจ้ำง โดยจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้ภำยหลังจำกผู้รับจ้ำงได้ส่ง
มอบผลงำนและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยกำหนดกำรจ่ำยค่ำจ้ำง จำนวน 2 (สอง) งวด ดังนี้
งวดที่ 1 กำหนดจ่ำยร้อยละ 30 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำนผลงำนกำรดำเนินงำน
ตำมผลงำนตำม ข้อ 3.1 ภำยใน 60 วันนับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจ
รับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 (สุดท้าย) กำหนดจ่ำยร้อยละ 70 ของวงเงินค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำนผลงำนกำร
ดำเนินงำนตำมผลงำนที่ต้องส่งมอบทั้งหมด ภำยใน 120 วันนับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำและ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
9. ผลงานที่ต้องส่งมอบ
9.1 เว็บ ไซต์ สนช. ที่ พั ฒ นำเสร็ จ สมบู รณ์ รองรับ กำรให้ บ ริก ำรอย่ ำงน้ อย 2 ภำษำ คื อ ภำษำไทย และ
ภำษำอังกฤษ
9.2 รำยงำนผลกำรติดตั้งในส่วนของซอฟต์แวร์มำตรฐำน
9.3 รำยงำนผลกำรติดตั้งระบบทั้งระบบ
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9.4
9.5
9.6
9.7

รำยงำนผลกำรทดสอบกำรทำงำนทั้งระบบ
คู่มือกำรใช้งำนระบบสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งำนทั่วไป
คู่มือกำรบำรุงรักษำระบบ
รำยงำนผลกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบในส่วนที่พัฒนำเพิ่มเติม ประกอบไปด้วย
9.7.1 เอกสำรกำรออกแบบระบบ (Software Design Document)
9.7.2 เอกสำรพจนำนุกรมข้อมูล (Data Dictionary Document)
9.7.3 เอกสำรโครงสร้ำงข้อมูล (Data Structure Document)

10. เงื่อนไขอื่นๆ
10.1 ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร ผลงำนทั้งหมดที่ได้จัดทำเป็นเอกสำรรำยงำน หรือกำรบันทึกบนแผ่น DVD
หรือแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลำยตำมสัญญำจ้ำง หรือที่เกี่ยวข้องกับงำนตำมสัญญำจ้ำงนี้ ถือ
เป็นลิขสิทธิ์ของ สนช.
10.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องเก็บรักษำเอกสำร หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจำก สนช ไว้เป็นควำมลับ และต้องไม่นำ.
เอกสำรหรือข้อมูลใดๆ เปิดเผยแก่บุคคลภำยนอก เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป ็นลำยลักษณ์อักษร
จำก สนช.
10.3 กรณีส่งมอบงำนไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนด หรือไม่ส่งมอบงำนตำมเวลำที่กำหนดไม่ว่ำกรณีใดๆ
ผู้ว่ำจ้ำงจะคิดค่ำปรับในอัตรำร้อยละ 0.10 ต่อวันของรำคำจ้ำงทั้งหมด
10.4 กรณี มีเหตุสุดวิ สัย ทำให้ ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถดำเนินกำรในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้บรรลุตำม
ข้อตกลงได้ ผู้รับจ้ำงจะต้องทำหนังสือชี้แจง พร้อมเสนอแนะแนวทำงแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือ
ทดแทนกิจกรรมนั้นๆ โดยให้คณะกรรมกำรตรวจรับงำนพิจำรณำเห็นชอบว่ำผู้รับจ้ำงยังจะได้รับ
ประโยชน์ไม่น้อยไปกว่ำตำมข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้แต่เดิม
11. ผู้ประสานงาน
นำยกนช รัติวำนิช
ฝ่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนนวัตกรรม
โทร 02-017 5555 ต่อ 601
โทรสำร 02-017 5566
อีเมล์ kanoch@nia.or.th
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