ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
การจ้างเหมาจัดทาระบบบริหารจัดการข้อมูลนวัตกรรมภูมิภาคสาหรับสานักงานภาคเหนือ
(System management of the NIA Northern Regional Connect)
1. ความเป็นมา
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (ภาคเหนือ)
ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 อนุมัติการดาเนินงานโครงการจัดตั้งสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) สานักงานภาคเหนือ (NIA Northern Regional Connect) ซึ่งอยู่ภายใต้แผนการดาเนินงาน
นวัตกรรมในระดับภูมิภาค (Innovation Regional Program) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศ
นวัตกรรม ด้วยการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมที่เข้มแข็งในพื้นที่ โดย NIA Northern Regional Connect จะทา
หน้าที่เป็น System Integrator ในการเชื่อมโยงส่วนราชการ ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ภาคเอกชนและภาคชุมชน
เพื่อให้เกิดกิจกรรมด้านนวัตกรรม และการเข้าถึงบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนานวัตกรรมพื้นที่
ก่อให้เกิดความหนาแน่นในการพัฒนานวัตกรรมให้สูงขึ้น รวมถึงการประสานงานบูรณาการความร่วมมือด้าน
การพัฒนานวัตกรรมในระดับภูมิภาคกับหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น งานนวัตกรรมภูมิภาค
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมจึงได้ดาเนินการจัดทาระบบบริหารจัดการข้อมูลนวัตกรรมภูมิภาคสาหรับ
สานักงานภาคเหนือ โดยมีเป้าหมายในการเป็นเครื่องมือสาหรับบริการข้อมูลด้านนวัตกรรมให้กับเครือข่ายใน
พืน้ ที่ บริหารจัดการการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมของเครือข่ายในพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่สานักงานฯ
ที่ประจาอยู่ในภูมิภาค โดยระบบบริหารจัดการข้อมูลนวัตกรรมภูมิภาคสาหรับสานั กงานภาคเหนือจะอยู่ใน
รูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) ที่แสดงถึงองค์ประกอบที่เอื้อต่อการทานวัตกรรมของแต่ละ
พื้นที่ในรูปแบบ Interactive Dashboard มีระบบสมัครเข้าร่วม/ระบบบริหารจัดการกิจกรรมด้านนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ ระบบการเก็บสถิติการใช้บริการของผู้ประกอบการหรือหน่วยงานความร่วมมือ รวมถึงข่าวการ
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทางด้านนวัตกรรมในพื้นที่
2. วัตถุประสงค์
2.1 พัฒ นาเว็บ ไซต์ร ะบบบริ ห ารจัดการฐานข้อมูล นวัตกรรมในพื้น ที่ภ าคเหนื อของประเทศไทย
(Northern Regional Innovation)
2.2 พัฒนาระบบสมัครเข้าร่วม/ระบบบริหารจัดการกิจกรรมด้านนวัตกรรมของสานักงานภาคเหนือ
2.3 พัฒนาระบบการเก็บสถิติการใช้บริการของสานักงานภาคเหนือ
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
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3.4 ไม่เป็นนิติบุ คคลซึ่งอยู่ ร ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้
ชั่วคราว ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
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
กระทรวงการคลัง กาหนด
3.11 ผู้ เ สนอราคาต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( Electronic
Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลาง
3.12 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.13 ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลื อกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่ านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
3.14 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่กาหนด โดยมีมูลค่าของผลงาน
ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียวและทาสัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้
4. ขอบเขตของงาน
4.1 จั ดทาแผนการดาเนิ น โครงการและแผนงานการติดตั้งระบบให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
พิจารณาโดยแผนการดาเนินการที่เสนอ ต้องสามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จ และสามารถใช้งานได้จริงภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
4.2 ดาเนินการศึกษาและรวบรวมความต้องการในการทางานของระบบภายในโครงการ โดยจัด
ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อรับทราบถึงความต้องการ
รูปแบบงานที่ใช้ รวมถึงปัญหาการทางานที่ต้องการให้ระบบช่วยแก้ไข
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4.3 ดาเนินการวิเคราะห์ ออกแบบและพั ฒนาระบบตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับสากล
ในกรอบของ ISO/IEC
4.4 ติดตั้งระบบที่พัฒนาบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่หรือ Cloud Service ที่สานักงานจัดหาให้ มี
ความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของสานักงานโดยจะต้องไม่มี
ผลกระทบต่อการทางานของระบบต่าง ๆ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่สานักงาน
4.5 ผู้รับจ้างต้องดาเนินการเชื่อมต่อระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือของ
ประเทศไทย (Northern Regional Innovation) และระบบสารสนเทศยื น ยั น ตั ว ตนแบบรวมศู น ย์ ก ลาง
(Single Sign-On) ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.6 ดาเนินการทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้น โดยเป็นการทดสอบการทางานของระบบว่ามีความถูกต้อง
ครบถ้วนตามความต้องการที่ได้ศึกษาและรวบรวมไว้ การเชื่อมต่อกั นระหว่างโมดูลต่าง ๆ ของระบบเป็นไป
อย่างราบรื่นไม่ติดขัด
4.7 ระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่จะต้องใช้สถาปัตยกรรมแบบ Multi-tier เพื่อรองรับการใช้งานและการ
ขยายตัวในอนาคต
4.8 ระบบที่พัฒนาสามารถทางานในลักษณะ Web-based Application ได้
4.9 มีระบบการยืนยันตัวบุคคลเพื่อเข้าใช้งานในส่วนบริหารจัดการระบบ (Back-office) ได้
4.10 มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานที่ง่ายต่อการใช้งานและทางานเป็นภาษาไทย
4.11 รองรับการทา Backup ข้อมูลของระบบได้
5. คุณลักษณะเฉพาะ
5.1 พัฒ นาเว็บ ไซต์ร ะบบบริ ห ารจัดการฐานข้อมูล นวัตกรรมในพื้น ที่ภ าคเหนื อของประเทศไทย
(Northern Regional Innovation) มีคุณสมบัติ ดังนี้
5.1.1 รองรับการแสดงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมด้านนวัตกรรมเพื่อให้บริการประชาชนทั่วไป
และผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2 รองรั บ การแสดงข้ อมูล นวัต กรรมในพื้ นที่ภ าคเหนือ ของประเทศไทยบนเว็ บ ไซต์ ใ น
รูปแบบ Interactive Dashboard
5.1.3 พัฒนาแสดงผลในรูปแบบ Interactive Dashboard ประกอบด้วยส่วนการแสดงผลใน
รูปแบบกราฟ (Graph) หรือแผนภูมิ (Chart) ที่เชื่อมโยงตัวแปรในมิติมุมมองต่างๆ อย่าง
น้อยดังนี้
1) มุมมอง “ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม”
2) มุมมอง “โครงการนวัตกรรม”
3) มุมมอง “ภาพรวมนวัตกรรมของประเทศไทย”
4) มุมมอง “ภาพรวมนวัตกรรมรายจังหวัด”
5) มุมมอง “โครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม”
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5.1.4 รองรั บ การทางานร่ว มกับระบบสารสนเทศยืนยันตัว ตนแบบรวมศูนย์กลาง (Single
Sign-On)
5.1.5 รองรับการจัดเก็บสถิติการใช้บริการของผู้ใช้งานทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกที่เข้า
ใช้งานผ่ านเว็บ ไซต์ระบบบริห ารจัด การฐานข้ อ มูล นวัต กรรมในพื้น ที่ภ าคเหนื อ ของ
ประเทศไทย (Northern Regional Innovation)
5.2 พัฒนาระบบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้านนวัตกรรม มีคุณสมบัติ ดังนี้
5.2.1 ระบบสามารถแสดงข้อมูลของกิจกรรมด้านนวัตกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบรายการหรือ
รูปแบบปฏิทินได้ ประกอบด้วยข้อมูลชื่อกิจกรรม รายละเอียดวันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด และสถานที่ ได้เป็นอย่างน้อย
5.2.2 สมาชิกของระบบสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครเข้าร่วมกิ จกรรมด้านนวัตกรรมได้
โดยระบบสามารถจั ดเก็ บ ข้ อมู ล การสมัค รและส่ ง ข้ อมู ล ให้ เ จ้า หน้ าที่ ข องส านั ก งาน
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้
5.2.3 ระบบรองรั บ ให้ มี ก ารส่ ง อี เ มล์ อั ต โนมั ติ ถึ ง ผู้ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ภายหลั ง จาก
ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรมได้
5.2.4 ระบบรองรั บ การใส่ ข้ อ มู ล ไฟล์ วีดิโ อ รูปภาพและไฟล์ เ อกสาร ในรายละเอี ย ดของ
กิจกรรมได้
5.2.5 รองรับการค้นหาข้อมูลกิจกรรมได้ โดยสามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการค้นหาได้
5.2.6 ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามสถานะของการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางระบบได้
รวมถึงสามารถแก้ไขข้อมูลการติดต่อของตนเองภายหลังการสมัคร หรือยกเลิกการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยตนเองได้
5.2.7 สมาชิกของระบบสามารถข้อมูลประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมด้านนวัตกรรมของตนเองได้
5.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการกิจกรรมด้านนวัตกรรม
5.3.1 สามารถเพิ่ม/แก้ไขปรับปรุง/ลบ กิจกรรมด้านนวัตกรรมได้
5.3.2 สามารถระบุข้อมูลและรายละเอียดที่จาเป็นเกี่ยวกับการสมัครร่วมกิจกรรม เช่น ชื่อ
กิจกรรม วันและเวลาที่เปิดรับสมัคร วันและเวลาที่จัดกิจกรรม คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
สถานที่จัดกิจกรรม ได้เป็นอย่างน้อย
5.3.3 สามารถจากัดหรือไม่จากัดจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
5.3.4 สามารถกาหนดเงื่อนไขให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติ หรือไม่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้
5.3.5 สามารถเพิ่ม/ลบ รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมได้ โดยเชื่อมโยงข้อมูลมา
จากฐานข้อมูลสมาชิกของระบบ
5.3.6 สามารถส่งข้อความอัตโนมัติเพื่อแจ้งข่าวกิจกรรมไปยังผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้
5.3.7 สามารถสืบค้นและจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรายการตารางได้
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5.3.8 สามารถดาวน์ โ หลดและพิ ม พ์ รายชื่ อผู้ เ ข้า ร่ว มกิจ กรรมพร้ อ มรายละเอีย ดในแต่ ล ะ
กิจกรรมได้
5.3.9 มีปฏิทินกิจกรรม เพื่อบันทึกและสืบค้นกิจกรรมตามช่วงเวลาได้
5.3.10 รองรับการแสดงรายงานการจัดกิจกรรมด้านนวัตกรรม โดยมีรายละเอียดรายการ
แสดงข้อมูลกิจกรรม เช่น ชื่อกิจกรรม วันและเวลาที่เปิดรับสมัคร วันและเวลาที่จัด
กิจกรรม คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม สถานที่จัดกิจกรรม เป็นอย่างน้อย
5.3.11 ระบบสามารถทาการลบข้อมูลกิจกรรมที่หมดอายุแล้วได้โดยอัตโนมัติซึ่งจานวนวัน
หมดอายุสามารถกาหนดได้โดยผู้ดูแลระบบ
5.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก มีคุณสมบัติ ดังนี้
5.4.1 รองรั บ การทางานร่ว มกับระบบสารสนเทศยืนยันตัว ตนแบบรวมศูนย์กลาง (Single
Sign-On)
5.4.2 สมาชิ ก ที่ ล งชื่ อ เข้ า ใช้ ง านผ่ า นระบบ Single Sign-On สามารถกรอกข้ อ มู ล ส่ วนตั ว
เพิ่มเติมได้ เช่น ประเภทของสมาชิก เพศ อายุ ภูมิภาคและที่อยู่ ข้อมูลความสนใจ
ด้านนวัตกรรม ได้เป็นอย่างน้อย
5.4.3 ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถสืบค้น/แก้ไขปรับปรุง ข้อมูล โดยมีหน้าจอแสดงผลข้อมูล
ประวัติส่วนตัว ซึ่งจัดเรียงข้อมูลเป็นหมวดหมู่ และสามารถแนบไฟล์รูปภาพของ
สมาชิกได้
5.4.4 ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไขปรับปรุง ข้อมูลได้
5.4.5 ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถนาออกรายชื่อของสมาชิกในรูปแบบ Excel ได้
5.4.6 รองรับการนาข้อมูลผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยจากระบบบริหาร
จั ดการฐานข้อมูล นวัตกรรม (Data Driven Innovation) เพื่อนามาใช้ตั้งต้นเป็ น
ข้อมูลสมาชิกของระบบ
5.5 พัฒนาระบบจัดเก็บสถิติการใช้บริการข้อมูล มีคุณสมบัติ ดังนี้
5.6.1 รองรั บ การจั ด เก็ บ สถิ ติ ก ารใช้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารและกิ จ กรรมด้ า นนวั ต กรรม
ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ได้ เช่น ข้อมูลที่ใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ เป็นต้น
5.6.2 ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถกาหนดช่วงเวลาในการดูข้อมูลสถิติย้อนหลังได้
5.6.3 รองรับการทางานร่วมกับระบบ Google Analytics เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ อาทิ
1) วิเคราะห์กลุ่มผู้เยี่ยมชม โดยสามารถแสดง
2) วิเคราะห์ referrer ของเว็บไซต์
3) สามารถวิเคราะห์เนื้อหาหน้าเว็บไซต์
4) สามารถวิเคราะห์ OS และ browser ที่ใช้
5.6 พัฒนาระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ด้านนวัตกรรม มีคุณสมบัติ ดังนี้
5.6.1 สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบ หมวดหมู่ข่าวหรือบทความได้ไม่จากัดระดับ
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5.6.2 สามารถใส่รูปภาพ, ชื่อ, คาอธิบายของหมวดหมู่ได้
5.6.3 สามารถกาหนดจานวนเนื้อหา (item) การแสดงผลต่อหน้าได้ โดยสามารถกาหนดราย
หมวดหมู่หรือกาหนดจากค่ากลางของระบบได้
5.6.4 สามารถกาหนดล าดับการเรียงเนื้อหาข้อมูล ตามเงื่อนไข ดังนี้ ชื่อ , วันที่ส ร้าง, วันที่
เผยแพร่, ความนิยม และ สามารถกาหนดรูปแบบการเรียง จากหน้าไปหลัง , จากหลัง
มาหน้าได้ โดยสามารถกาหนดรายหมวดหมู่หรือกาหนดจากค่ากลางของระบบได้
5.6.5 สามารถกาหนดการแสดงผลของหมวดหมู่ที่ไม่มีข้อมูลให้แสดงผล/ไม่ให้แสดงผลได้ โดย
สามารถกาหนดรายหมวดหมู่หรือกาหนดจากค่ากลางของระบบได้
5.6.6 สามารถกาหนดจานวนคอลัมน์การแสดงผลได้ของเนื้อหาข้อมูล (item) ได้อย่างน้อย
1-4 คอลัมน์ โดยสามารถกาหนดรายหมวดหมู่หรือกาหนดจากค่ากลางของระบบได้
5.6.7 สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบ หัวข้อ และเนื้อหาของข่าวสารหรือบทความ
5.6.8 สามารถกาหนดหมวดหมู่ให้กับเนื้อหาได้มากกว่า 1 หมวดหมู่
5.6.9 สามารถกาหนดรูปภาพ และ คาอธิบายที่ใช้แสดงผลในหน้าแรกและหน้ารายการได้ตาม
ต้องการ โดยผู้ใช้สามารถ จัดการในส่วนนี้ได้ด้วยตนเอง ในกรณีที่ไม่มีรูปภาพระบบจะ
แสดงรูปพื้นฐานให้อัตโนมัติ
5.6.10 สามารถแสดงตัวอย่างการแสดงผลของการจัดทาเนื้อหาข้อมูล Content ได้ เพื่อให้ผู้ใช้
ตรวจสอบว่าข้อมูลการแสดงผลตรงกับความต้องการหรือไม่
5.6.11 รองรับการเปิดแสดงผลหรือหยุดการแสดงชั่วคราวได้ตามต้องการ
5.6.12 มี ร ะบบ Content Management ที่ ส ามารถใส่ เ นื้ อ หาเพื่ อ แสดงในหน้ า เว็ บ ได้ แ บบ
WYSIWYG
5.6.13 สามารถแนบไฟล์เพิ่มเติมได้ เช่น ไฟล์ของ Microsoft Office รูปภาพ และ PDF
5.6.14 สามารถใส่ข้อมูลรูปภาพสาหรับประกอบข่าว/บทความได้ ในรูปแบบ Gallery ได้ โดย
สามารถเลือกรูปภาพทีละรูป หรือ ทั้งโฟลเดอร์ได้
5.6.15 สามารถใส่ข้อมูลวีดิโอ/สื่อมัลติมีเดียสาหรับประกอบข่าว/บทความได้
5.6.16 สามารถใส่ Link เชื่อมโยงข้อมูลได้
5.6.17 สามารถติด tag ให้กับเนื้อหาข้อมูล และสามารถตรวจสอบคาที่มีการ tag ในระบบได้
5.6.18 สามารถกาหนดการแสดงความคิดเห็นของข่าวสาร/บทความได้ โดยสามารถกาหนดราย
บทความหรือกาหนดจากค่ากลางของระบบได้
5.6.19 สามารถกาหนดวันและเวลาในการแสดงผลได้
5.6.20 รองรั บ การใส่ ข้อมูล metadata ประกอบด้ว ย ชื่อเรื่อง, คาอธิบาย, คาส าคัญ ทั้งใน
หมวดหมู่และรายเนื้อหาได้
5.6.21 สามารถตั้งค่าส่วนสาหรับจัดเก็บข้อมูลไฟล์ข้อมูลเอกสาร, รูปภาพ, สื่อมัลติมีเดีย ให้
สามารถเข้าถึงได้ตามสิทธิ์ของตนเองเท่านั้น
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5.7 พัฒนาระบบจัดการข้อมูลบทความด้านนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ
5.7.1 สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบ บทความด้านนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ
5.7.2 สามารถใส่รูปภาพ, ชื่อ, คาอธิบายของหมวดหมู่ได้
5.7.3 สามารถกาหนดจานวนเนื้อหา (item) การแสดงผลต่อหน้าได้ โดยสามารถกาหนดราย
หมวดหมู่หรือกาหนดจากค่ากลางของระบบได้
5.7.4 สามารถกาหนดล าดับการเรียงเนื้อหาข้อมูล ตามเงื่อนไข ดังนี้ ชื่อ , วันที่ส ร้าง, วันที่
เผยแพร่, ความนิยม และ สามารถกาหนดรูปแบบการเรียง จากหน้าไปหลัง, จากหลังมา
หน้าได้ โดยสามารถกาหนดรายหมวดหมู่หรือกาหนดจากค่ากลางของระบบได้
5.7.5 สามารถกาหนดการแสดงผลของหมวดหมู่ที่ไม่มีข้อมูลให้แสดงผล/ไม่ให้แสดงผลได้ โดย
สามารถกาหนดรายหมวดหมู่หรือกาหนดจากค่ากลางของระบบได้
5.7.6 สามารถกาหนดจานวนคอลัมน์การแสดงผลได้ของเนื้อหาข้อมูล (item) ได้อย่างน้อย
1-4 คอลัมน์ โดยสามารถกาหนดรายหมวดหมู่หรือกาหนดจากค่ากลางของระบบได้
5.7.7 สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบ หัวข้อ และเนื้อหาของบทความ
5.7.8 สามารถกาหนดหมวดหมู่ให้กับเนื้อหาได้มากกว่า 1 หมวดหมู่
5.7.9 สามารถกาหนดรูปภาพ และ คาอธิบายที่ใช้แสดงผลในหน้าแรกและหน้ารายการได้ตาม
ต้องการ โดยผู้ใช้สามารถ จัดการในส่ วนนี้ได้ด้วยตนเอง ในกรณีที่ไม่มีรูปภาพระบบจะ
แสดงรูปพื้นฐานให้อัตโนมัติ
5.7.10 สามารถแสดงตัวอย่างการแสดงผลของการจัดทาเนื้อหาข้อมูล Content ได้ เพื่อให้ผู้ใช้
ตรวจสอบว่าข้อมูลการแสดงผลตรงกับความต้องการหรือไม่
5.7.11 รองรับการเปิดแสดงผลหรือหยุดการแสดงชั่วคราวได้ตามต้องการ
5.7.12 มี ร ะบบ Content Management ที่ ส ามารถใส่ เ นื้ อ หาเพื่ อ แสดงในหน้ า เว็ บ ได้ แ บบ
WYSIWYG
5.7.13 สามารถแนบไฟล์เพิ่มเติมได้ เช่น ไฟล์ของ Microsoft Office รูปภาพ และ PDF
5.7.14 สามารถใส่ ข้อมูล รูปภาพส าหรับ ประกอบ บทความได้ ในรูปแบบ Gallery ได้ โดย
สามารถเลือกรูปภาพทีละรูป หรือ ทั้งโฟลเดอร์ได้
5.7.15 สามารถใส่ข้อมูลวีดิโอ/สื่อมัลติมีเดียสาหรับประกอบบทความได้
5.7.16 สามารถใส่ Link เชื่อมโยงข้อมูลได้
5.7.17 สามารถติด tag ให้กับเนื้อหาข้อมูล และสามารถตรวจสอบคาที่มีการ tag ในระบบได้
5.7.18 สามารถกาหนดการแสดงความคิดเห็นของบทความได้ โดยสามารถกาหนดรายบทความ
หรือกาหนดจากค่ากลางของระบบได้
5.7.19 สามารถกาหนดวันและเวลาในการแสดงผลได้
5.7.20 รองรั บ การใส่ ข้อมูล metadata ประกอบด้ว ย ชื่อเรื่อง, คาอธิบาย, คาส าคัญ ทั้งใน
หมวดหมู่และรายเนื้อหาได้
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5.7.21 สามารถตั้งค่าส่วนสาหรับจัดเก็บข้อมูลไฟล์ข้อมูลเอกสาร, รูปภาพ, สื่อมัลติมีเดีย ให้
สามารถเข้าถึงได้ตามสิทธิ์ของตนเองเท่านั้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ
กาหนดระยะเวลาดาเนินงาน ภายใน 5 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
ลาดับ

1

2

3
4

กิจกรรม

1

เดือนที่
2
3

4

5

ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการข้อมูลนวัตกรรมภูมิภาคสาหรับสานักงาน
ภาคเหนือ
ติดตั้งและปรับตั้งค่าของระบบบริหารจัดการข้อมูล
นวัตกรรมภูมิภาคสาหรับสานักงานภาคเหนือ ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือ Cloud Service ที่สานักงานจัดหา
ให้
ทดสอบเพื่อการยอมรับโดยผู้ใช้ (User Acceptance Test)
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการระบบสาหรับให้กับ
เจ้าหน้าที่สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- อบรมจานวน 1 ครั้ง ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
ที่สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือสถานที่อื่นที่มีความ
เหมาะสม
- จานวนผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า 3 คน
- จัดเตรียมอาหารว่างและเอกสารคู่มือการบริหารจัดการ
ระบบให้เพียงพอกับผู้เข้าร่วมอบรม
- ผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม

7. งบประมาณ
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
8. ราคากลางและแหล่งที่มาราคากลาง
8.1 ราคากลาง 2,000,000.-บาท(สองล้านบาทถ้วน)
8.2 แหล่งที่มาของราคากลาง สัญญาจ้างฯ เลขที่ สจ-0094-62 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562
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9. ผลงานที่ต้องส่งมอบ
9.1 แผนการดาเนินงานการจัดทาระบบบริห ารจัดการข้อมูลนวัตกรรมภูมิภาคส าหรับส านั กงาน
ภาคเหนือ
9.2 รายงานการออกแบบระบบ (Design Specification) บริหารจัดการข้อมูลนวัตกรรมภู มิภ าค
ส าหรั บ ส านั กงานภาคเหนื อ ในรู ป แบบเอกสาร (Hard Copy) จานวน 2 ชุด และเอกสารอิเล็ กทรอนิกส์
จานวน 1 ชุด
9.3 เว็บไซต์ในรูปแบบ Interactive Dashboard แสดงข้อมูลนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ
9.4 ซอฟแวร์ระบบบริหารจัดการข้อมูลนวัตกรรมภูมิภาคสาหรับสานักงานภาคเหนือ
9.5 รายงานการติดตั้งและผลการทดสอบระบบนรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) จานวน 2 ชุด และ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ชุด
9.6 รายงานผลการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รูปแบบเอกสาร (Hard Copy) จานวน 2 ชุด และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ชุด
9.7 เอกสารคู่มือการใช้งานและการบริหารจัดการระบบ รูปแบบเอกสาร (Hard Copy) จานวน 5
ชุด และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ชุด
10. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้าง โดยจะจ่ายค่าจ้างให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้ส่ง
มอบผลงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยกาหนดการจ่ายค่าจ้าง จานวน 2 (สอง) งวด ดังนี้
งวดที่ 1 กาหนดจ่ายเงินร้อยละ 40 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่ง ผลการดาเนินงานในข้อ 9.19.3 ภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ
รายงานดังกล่าวแล้ว
งวดที่ 2 (สุดท้าย) กาหนดจ่ายเงินร้อยละ 60 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งผลการดาเนินงานใน
ข้อ 9.4-9.7 ภายใน 5 เดือน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว
11. หลักเกณฑ์และมีสิทธิในการพิจารณา
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สานักงาน จะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา และจะพิจารณาจากราคารวม
ในการพิจารณาผู้ชนะยื่นข้อเสนอ สานักงานจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
(Price Performance) และจะพิจารณาจากราคารวม โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้าหนักที่
กาหนด ดังนี้
1) ราคาที่ยื่นเสนอ (Price)
กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 20
2) ข้อเสนอทางด้านเทคนิค
กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 80
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กาหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิคในการพิจารณา ดังนี้
ที่

1
2
3
4
5
รวม

รายการให้คะแนน

การออกแบบระบบงาน (Design Concept) คุณลักษณะของระบบงานที่นาเสนอและ
ความสามารถในการทางานของระบบ
แผนการดาเนินงาน วิธีการบริหารโครงการ แผนการติดตั้ง
ความยื ด หยุ่ น ในการดู แ ลและพั ฒ นาระบบต่ อ เนื่ อ งในอนาคต และเงื่ อ นไขการ
รับประกันและการบริการของบริษัท
ข้อมูลของบริษัท ผลงานของบริษัท
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ดาเนินงานในโครงการ

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 (เว้นแต่ได้รั บ
การยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล) ตามที่ตนทราบอย่างถ่องแท้แก่สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง
14. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานนวัตกรรมภูมิภาค ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม (มนัสพงษ์)
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 02 017 5555 ต่อ 523
โทรสาร. 02 017 5566
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