เกณฑ์อ้างอิง (Term of Reference)
การจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบจัดการกิจกรรมและฐานข้อมูลลูกค้า
(Event and Directory Management - EDM)
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) เป็นองค์กรนำในกำรพัฒนำระบบนวัตกรรมของประเทศ
โดยทำหน้ำที่หลักในกำรดำเนินกิจกรรมเพื่อเร่งรัดให้เกิดกำรพัฒนำนวัตกรรมในภำคกำรผลิต ภำครัฐ และภำคสังคม
โดยรวมอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน และหนึ่งในพันธกิจของสำนักงำน คือกำรยกระดับทักษะและควำมสำมำรถทำง
นวัตกรรมของกลุ่มเป้ำหมำย สำนักงำนจึงให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพทำงนวัตกรรมของผู้ประกอบกำร
นวัตกรรมและบุคคลทั่วไป โดยได้ดำเนินโครงกำรและกิจกรรมที่หลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ บริกำรสัมมนำและ
ฝึกอบรม บริกำรให้คำปรึกษำ และกำรจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ
ที่ ผ่ ำ นมำส ำนั ก งำนได้ มี ก ำรน ำระบบลงทะเบี ย นออนไลน์ เ ข้ ำ มำช่ ว ยอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรั บ กำร
ลงทะเบี ย นเข้ำร่ ว มกิจ กรรมผ่ ำนช่องทำงออนไลน์ แต่ด้ว ยระบบดังกล่ ำวมีกำรพัฒ นำและใช้งำนมำกว่ำ 10 ปี
ประกอบกับเป็น ระบบอย่ ำงง่ำยที่พัฒ นำขึ้นใช้งำนเองภำยในสำนักงำน จึงไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้อ งกำร
รู ป แบบใหม่ อำทิ กำรรองรั บ 2D Barcode กำรรองรับกำรส่งไฟล์ในกรณีมีกำรโอนเงินค่ำใช้จ่ำย ประกอบกับ
เทคโนโลยีที่ใช้งำนล้ำสมัยไม่สำมำรถรองรับเทคโนโลยีใหม่ได้ นอกจำกนี้ระบบดังกล่ำวได้รับกำรออกแบบเพื่ อ
อำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม จึงมิได้มีกำรรองรับกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมและฐำนข้อมูล
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงเป็นระบบ เป็นเหตุให้กำรต่อยอดใช้งำนข้อมูลเป็นไปได้อย่ำงจำกัด
เพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ รวมถึงสำมำรถจัดกำรฐำนข้อมูล
ลูกค้ำเพื่อต่อยอดใช้ประโยชน์ สำหรับพัฒนำบริกำรใหม่ สำนักงำนจึงมีควำมต้องกำรที่จะดำเนินกำรพัฒนำระบบ
จัดกำรกิจกรรมและฐำนข้อมูลลูกค้ำ (Event and Directory Management – EDM) ขึ้น เพื่อเป็นระบบบริหำร
จัดกำรกลำงสำหรับกำรจัดกำรกิจกรรมและฐำนข้อมูลลูกค้ำ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำระบบจัดกำรกิจกรรมและฐำนข้อมูลลูกค้ำ (Event and Directory Management - EDM) โดย
มีรำยละเอียดดังนี้
2.1 เป็ น ช่องทำงในกำรสมัครสมำชิก (Membership Registration) เพื่อเข้ำใช้งำนระบบ ลงทะเบียน
ออนไลน์เข้ำร่วมกิจกรรม และติดตำมข่ำวสำรจำกทำงสำนักงำน
2.2 เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรสมำชิก (Membership Management) และจัดกำรข่ำวสำรในกำร
สื่อสำรกับสมำชิก (Newsletter / Content Management)
2.3 เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมและสร้ำงระบบลงทะเบียนออนไลน์ ของกิจกรรม (Event
and Registration)
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2.4 จัดเก็บข้อมูลผู้ เข้ำร่ว มกิจ กรรม (Directory) และกำรเข้ำร่ว มกิจกรรมต่ำงๆ ของสมำชิก (History
Record) ให้อยู่ในรูปแบบที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรวิเครำะห์ได้อย่ำงถูกต้องและแม่นยำ
2.5 หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกรรมและผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อสำมำรถใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำร
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆ (Lead/Campaign) ของทำงสำนักงำนในโอกำสถัดไป
2.6 จัดทำรำยงำน (Report) ในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อเป็นข้อมูลเชิงวิเครำะห์หรือข้อมูลในกำรทำงำนให้ กับ
เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำรพัฒนำระบบจัดกำรกิจกรรมและฐำนข้อมูลลูกค้ำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
3.1 จั ดทำเว็บ ไซต์เพื่อเป็ นช่องทำงในกำรใช้งำนระบบของผู้ ใช้ภำยนอก โดยดำเนินกำรกำรออกแบบ
ภำพลั ก ษณ์ แ ละภำพรวมเว็ บ ไซต์ (Website Design and Identity) และด ำเนิ นกำรจั ดท ำ Domain หรื อ SubDomain และพื้นที่กำรจัดเก็บข้อมูลระบบ ในระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 ปี
3.2 จั ด ท ำแผนกำรด ำเนิ น โครงกำรและแผนงำนกำรขึ้ น ระบบเว็ บ ไซต์ ใ ห้ ส ำนั ก งำนพิ จ ำรณำ โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
3.2.1 ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบสถำปัตยกรรม และออกแบบฐำนข้อมูลของระบบ (Architecture &
Database Design) สำหรับเว็บไซต์ โดยมีกำรวิเครำะห์และออกแบบตำมมำตรฐำนเว็บไซต์ และสำมำรถบริหำร
จัดกำรเนื้อหำของเว็บไซต์ได้
3.2.2 ดำเนินกำรออกแบบข้อมูล ปฏิสัมพันธ์ และโครงสร้ำงของข้อมูล (User Experience Design
(UX) / Information Architecture (IA)) ฟังก์ชั่นกำรใช้งำนบนเว็บไซต์เพื่อรองรับกำรใช้งำนต่อกลุ่มเป้ำหมำย
3.2.3 ดำเนินกำรออกแบบ และปรับแต่งดีไซน์สำหรับเว็บไซต์หน้ำต่ำงๆ (User Interface Design
(UI) / Web Graphic Design)
3.3 ดำเนินกำรพัฒนำระบบจัดกำรกิจกรรมและฐำนข้อมูลลูกค้ำ มีรำยละเอียดดังนี้
3.3.1 ดำเนิ น กำรพัฒ นำระบบจัด กำรกิจ กรรมและฐำนข้อ มูล ลู ก ค้ำ ในรูปแบบของ Responsive
Website เพื่อรองรับกำรใช้งำนผ่ำน PC, Mobile และ Tablet
3.3.2 ดำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล ระบบกำรเชื่อมต่อระหว่ำงระบบและฐำนข้อมูล
3.3.3 ด ำเนิ น กำรทดสอบกำรใช้ ง ำนผ่ ำ นระบบปฎิ บั ติ ก ำร และ Browser ต่ ำ งๆ อำทิ Google
Chrome, Safari, Firefox Version ปัจจุบัน และ Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป
3.3.4 ติดตั้งระบบเก็บสถิติกำรเยี่ยมชม (Web Tracking) Google Analytics พร้อมทั้งทำรำยงำน
และสรุปวิเครำะห์ผลกำรเข้ำถึง ตลอดอำยุสัญญำ
3.3.5 ดำเนินกำรติดตั้งและปรับตั้งค่ำที่เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสมบนระบบเครื่องแม่ข่ำย (Production
Server) ที่ได้รับกำรจัดหำ เพื่อให้เว็บไซต์และระบบจัดกำรกิจกรรมและฐำนข้อมูลลูกค้ำ สำมำรถทำงำนได้ตำมที่
ออกแบบไว้
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3.4 ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันผลงำนและจัดหำบุคลำกรสนับสนุนในกำรดูแล บำรุงรักษำ และปรับปรุงระบบ
ตลอดอำยุสัญญำ
3.5 ผู้ รั บ จ้ ำ งต้ อ งจั ด ท ำคู่ มื อ ต่ ำ งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรพั ฒ นำและกำรใช้ง ำนระบบ และส่ ง มอบให้ กับ
สำนักงำนทั้งในรูปแบบเอกสำร (hard copy) และรูปแบบไฟล์เอกสำร (soft file) อันประกอบด้วย
3.5.1 คู่ มื อ จั ด ท ำระบบ (Technical Manual) ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล อำทิ System Requirement
Analysis & Design, ER- Diagram, Data Structure, Data Dictionary, Data Flow Diagram แ ล ะ System
Architecture
3.5.2 คู่มือกำรใช้งำนสำหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator Manual)
3.5.3 คู่มือกำรใช้งำนสำหรับผู้ใช้งำนทัว่ ไป (User Manual)
3.6 จัดทำเนื้อหำสำหรับหลักสูตรฝึกอบรมกำรใช้งำนให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจัดหำวิทยำกรสำหรับ
กำรฝึกอบรม จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบ (admin) จำนวน 1 ครั้ง และหลักสูตรสำหรับ
ผู้ใช้งำนระบบ (user) จำนวน 1 ครั้ง
3.7 จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน โดยนำเสนอปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข และแนวทำง
กำรดำเนินงำนต่อไป ตำมกำหนดระยะเวลำกำรส่งมอบงำนตำมสัญญำ
3.8 จัดทำแผนกำรดูแลและบำรุงรักษำภำยหลังสิ้นสุดสัญญำ รวมทั้งสรุปรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรดูแลและบำรุงรักษำ
3.9 หำกผู้ รั บ จ้ ำงเสนอให้ มีก ำรเปลี่ ยนแปลงขอบเขตกำรดำเนินงำนที่มีรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกที่
สำนักงำนกำหนดไว้ ผู้รับจ้ำงต้องแสดงให้เห็นชัดเจนถึงควำมจำเป็นในกำรเปลี่ยนแปลง รวมทั้งแสดงให้เห็นว่ำเป็น
ประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสำนักงำน โดยสำนักงำนสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำรับข้อเสนอดังกล่ำว
4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
4.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
4.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำวตำม
ที่เผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำน
ของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่ว น
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริห ำร
พัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
4.7 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้รับจ้ำงได้
มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
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4.8 ผู้รับจ้ำงต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระสำคัญตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
4.9 ผู้ รั บ จ้ ำ งต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงภำครัฐด้วย (Electronic Government Procurement:
e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำง
4.10 ผู้รับจ้ำงซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
4.11 ผู้รับจ้ำงต้องเป็นนิติบุคคลสัญชำติไทยที่มีอำชีพเดียวกับงำนที่ประกำศจ้ำง และมีทุนจดทะเบียนบริษัท
ไม่ต่ำกว่ำ 1,000,000 บำท
4.12 ผู้ รั บ จ้ ำ งต้ อ งมี ป ระสบกำรณ์ ใ นกำรจัด ท ำเว็บ ไซต์ห รื อ ระบบงำนที่ ค ล้ ำ ยคลึ ง กั บ งำนที่ จ้ ำ งนี้ จำก
หน่วยงำนของรัฐหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ พร้อมนำเสนอผลงำนดังกล่ำวในกำรเสนอรำคำ
4.13 ผู้รับจ้ำงต้องมีประสบกำรณ์ และมีผลงำนเกี่ยวกับกำรออกแบบ พัฒนำ และปรับปรุงเวบไซต์หรือ
ระบบสำรสนเทศภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 ปี จนถึงวันที่เสนอรำคำ โดยมีมูลค่ำของผลงำนในหนึ่ง
โครงกำรไม่น้อยกว่ำ 1,600,000 บำท โดยแนบสำเนำหนังสือรับรองผลงำน หรือสำเนำสัญญำ สำเนำ
ใบสั่งซื้อ/จ้ำง มำพร้อมกับเอกสำรเสนอรำคำ
5. คุณลักษณะของระบบ
5.1 เว็บไซต์และระบบบริหำรจัดกำรเนื้อหำของเว็บไซต์
5.1.1 กำรออกแบบเว็บไซต์ ภำพประกอบ และแบนเนอร์ที่มีควำมสวยงำม ทันสมัย น่ำใช้งำน
5.1.2 ออกแบบเว็บไซต์และระบบให้เอื้ออำนวยต่อกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงเว็บไซต์ใน
อนำคตได้ง่ำย
5.1.3 เว็บไซต์ที่ได้รับกำรออกแบบให้สำมำรถรองรับกำรแสดงผลและใช้งำนผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรหรือ
พกพำอย่ำงโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพำ (tablet computer)
5.1.4 สำมำรถรองรับได้ทั้งภำษำไทยและอังกฤษ
5.1.5 เนื้อหำของเว็บไซต์สำมำรถบริหำรจัดกำรในลักษณะฐำนข้อมูล และมีระบบบริหำรจัดกำรที่
สำมำรถสำมำรถเพิ่ม ลบ และแก้ไขได้โดยผู้ดูแลเว็บไซต์
5.1.6 สำมำรถบริหำรจัดกำรสิทธิ์และยืนยันตัวตนของผู้ดูแลเว็บไซต์ได้
5.1.7 ระบบบริหำรจัดกำรเนื้อหำและระบบลงทะเบียนออนไลน์สำมำรถรองรับกำรนำเข้ำ (upload)
ไฟล์เอกสำร ไฟล์รูปภำพ และไฟล์วีดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เนื้อหำได้
5.1.8 ผู้ดูแลเว็บไซต์สำมำรถกำหนดกำรแสดงข้อมูลข่ำวสำรด้วยตนเอง (customization) เช่น กำร
เพิ่ม/ลดหน้ำต่ำงแสดงข้อมูล กำรจัดลำดับก่อนหลังกำรแสดงข้อมูลหรือหน้ำต่ำงแสดงข้อมูล กำรเปลี่ยนรูปแบบ
อำทิ รูปแบบตัวอักษร ขนำดตัวอักษร สีที่แสดงในส่วนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ และรูปภำพที่จะแสดงในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่ำงๆ เป็นต้น
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5.1.9 มีระบบกำรสืบค้นข้อมูลภำยในเว็บไซต์ที่สำมำรถสืบค้นเนื้อหำและข้อมูลภำยในเว็บไซต์ทั้งหมด
ได้
5.1.10 มีร ะบบบริ ห ำรจั ด กำรแบนเนอร์ สำมำรถเพิ่ม ลบ และแก้ไขแบนเนอร์ ในระบบได้ และ
สำมำรถเชื่อมโยงแบนเนอร์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้องได้
5.1.11 มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ และควำมน่ำสนใจให้กับเว็บไซต์ เช่น
ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบำยควำมเป็นส่วนตัว ติดต่อเรำ แจ้งปัญหำกำรใช้งำนเว็บไซต์ เป็นต้น
5.1.12 เว็บไซต์และระบบบริหำรจัดกำรเนื้อหำได้รับกำรพัฒนำบนฐำนของเทคโนโลยีมำตรฐำนเปิด
อำทิ PHP และ MySQL เป็นต้น
5.1.13 ดำเนินกำรติดตั้งและปรับตั้งค่ำที่เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสมบนระบบเครื่องแม่ข่ำยที่ได้รับกำร
จัดหำ เพื่อให้เว็บไซต์และระบบบริหำรจัดกำรเนื้อหำของเว็บไซต์สำมำรถทำงำนได้ตำมที่ออกแบบไว้
5.2 ระบบจัดกำรกิจกรรมและฐำนข้อมูลลูกค้ำ
5.2.1 ระบบลงทะเบียนสมำชิกออนไลน์ (Online Membership Registration)
5.2.1.1 มีแบบลงทะเบียนข้อมูลพื้นฐำนออนไลน์สำหรับผู้เยี่ยมชมหรือผู้สนใจ (Lead / Visitor)
เพื่อรับข้อมูลข่ำวสำร (Subscriber) จำกทำงสำนักงำน
5.2.1.2 มีแบบลงทะเบียนข้อมูลโดยละเอียดออนไลน์ สำหรับสมำชิก (Member) โดยสำมำรถ
แบ่งสมำชิกออกเป็นรูปแบบต่ำงๆ อำทิ สมำชิกทั่วไป สมำชิกได้รับกำรสนับสนุนโครงกำร สมำชิกผู้สำเร็จหลักสูตร
5.2.1.3 มีส่วนแสดงผลข้อมูลพื้นฐำนสำหรับผู้เยี่ยมชมหรือผู้สนใจ
5.2.1.4 มีส่วนแสดงผลข้อมูลโดยละเอียดสำหรับสมำชิก
5.2.1.5 ผู้เยี่ยมชมและผู้สนใจ สำมำรถจัดกำรข้อมูลพื้นฐำนด้วยตนเอง
5.2.1.6 สมำชิกสำมำรถจัดกำรข้อมูลโดยละเอียดได้ด้วยตนเอง
5.2.1.7 ผู้ดูแลระบบสำมำรถจัดกำรข้อมูล ผู้ใช้งำน (User Management) ในส่วนของผู้เยี่ยม
ชมหรือผู้สนใจ และสมำชิกได้ เพื่อที่จะสำมำรถดำเนินกำรเพิ่มเติม,แก้ไข ข้อมูล หรือระงับกำรเข้ำใช้งำน
5.2.1.8 ผู้ดูแลระบบสำมำรถปรับเปลี่ยนแก้ไขสถำนะจำกผู้ เยี่ยมชมหรือผู้สนใจให้เป็นสมำชิก
หรือสถำนะของสมำชิกจำกรูปแบบหนึ่งให้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งได้
5.2.2 ระบบฐำนข้อมูลลูกค้ำ (Directory)
5.2.2.1 ออกแบบบฐำนข้อมูลสมำชิกและผู้สนใจ ให้ทำกำรเก็บข้อมูลของผู้ให้ควำมสนใจและ
เข้ำร่วมโครงกำรของสำนักงำน ตั้งแต่สถำนะเป็นผู้เยี่ยมชมหรือผู้สนใจ จนไปสู่สมำชิกในรูปแบบต่ำงๆ
5.2.2.2 ออกแบบฐำนข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดของสมำชิ ก ตำมสถำนะ รวมทั้ ง รำยชื่ อ ของนั ก
นวัตกรรม สำหรับรวบรวมนักนวัตกรรมผู้ประสบควำมสำเร็จผ่ำนควำมร่วมมือกับสำนักงำนฯ โดยมีกำรออกแบบ
ข้อมูลของสมำชิกและโครงกำรที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่ำงครบถ้วน น่ำสนใจ และใช้งำนง่ำย
5.2.2.3 ออกแบบฐำนข้ อ มู ล ให้ มี ค วำมสำมำรถในกำรค้ น หำข้ อ มู ล ในระบบ (Search) ซึ่ ง
ประกอบด้ว ยกำรค้น หำรำยชื่อสมำชิก รำยชื่อนักนวัตกรรม กิจกรรม รวมถึงโครงกำรที่ขึ้นทะเบียนไว้กั บทำง
สำนักงำนฯ
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5.2.3 ระบบจัดกำรแคมเปญ (Campaign Management)
5.2.3.1 ผู้ดูแลระบบสำมำรถส่งข่ำวสำรจำกทำงสำนักงำน (Newsletter Management) ผ่ำน
ช่องทำงจดหมำยอิเล็ กทรอนิ กส์ (E-mail) ได้ โดยสำมำรถเลื อกจำกผู้ เยี่ยมชมหรือผู้ สนใจ และสมำชิกได้ และ
สำมำรถกำหนดเงื่อนไขให้สำมำรถเลือกให้สมำชิกบำงกลุ่มเป็นเฉพำะได้
5.2.3.2 ผู้ดูแลระบบสำมำรถติดตำมผล (Tracking) สำมำรถทำได้กับผู้เยี่ยมชมหรือผู้สนใจ และ
สมำชิกได้ โดยควำมสำมำรถเบื้องต้นของกำรติดตำมผลสำมำรถระบุได้ดังนี้
1) จำนวนผู้เข้ำอ่ำนข้อมูลในแต่ละหน้ำ
2) จำนวนผู้ที่สนใจของแต่ละกิจกรรม
3) กิจกรรมที่สมำชิกให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ
4) รำยชื่อของสมำชิกที่เข้ำร่วมในแต่ละกิจกรรม
5) รำยชื่อของกิจกรรมที่สมำชิกแต่ละคนเข้ำร่วม
5.2.4 ระบบจัดกำรกิจกรรมและกำรอบรม (Registration and Event Management)
5.2.4.1 มีแบบลงทะเบียนออนไลน์ของกิจกรรม เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมหรือผู้สนใจ และสมำชิกใช้ใน
กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมของสำนักงำน
5.2.4.2 มีกำรส่งจดหมำยอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตอบกลับไปยังผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ผู้ดูแล
ระบบและผู้ใช้งำนระบบ เพื่อยืนยันกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของสำนักงำน
5.2.4.3 ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งำนระบบสำมำรถสร้ำง แก้ไขและลบ แบบลงทะเบียนออนไลน์ได้
5.2.4.4 ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งำนระบบสำมำรถสร้ำงเอกสำรยืนยันกำรลงทะบียนออนไลน์ได้
5.2.4.5 ผู้ ดู แ ลระบบและผู้ ใ ช้ ง ำนระบบสำมำรถกำรเก็ บ ประวั ติ ก ำรเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมของ
ผู้เยี่ยมชมหรือผู้สนใจ และสมำชิกได้
5.2.4.6 ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งำนระบบสำมำรถสร้ำง แก้ไขและลบ แบบสำรวจควำมพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมได้
5.2.5 ระบบรำยงำน (Report)
5.2.5.1 ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งำนระบบสำมำรถสร้ำงรำยงำนสรุปข้อมูลสำหรับผู้บริหำรและเป็น
ตัวบ่งชี้ควำมคืบหน้ำจำกกิจกรรมของสำนักงำนได้
5.2.5.2 ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งำนระบบสำมำรถสร้ำงรำยงำนควำมสนใจและประวัติกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมของผู้ลงทะเบียนได้
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6. ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลำดำเนินงำน จำนวน 180 วัน ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4

กิจกรรม
ออกแบบสถำปัตยกรรม ออกแบบฐำนข้อมูลของระบบ และออกแบบ
User Experience Design (UX) / User Interface Design (UI)
ติดตั้งและปรับตั้งค่ำระบบจัดกำรกิจกรรมและฐำนข้อมูลลูกค้ำบน
เครื่องแม่ข่ำย
จัดฝึกอบรมให้เจ้ำหน้ำที่ สนช.
ดูแล บำรุงรักษำ และปรับปรุงระบบ

จานวนวัน
150
180

30
X

X
X
X

X

7. งบประมาณ
1,600,000 บำท (หนึ่งล้ำนหกแสนบำทถ้วน) ซึ่งรวมภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย
8. วงเงินค่าจ้าง
ตำรำงประมำณกำรรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร
8.1 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรในกำรพัฒนำระบบ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

ความรับผิดชอบของ
บุคลากร
Project Manager
System Analyst
Developer /
Programmer
Web Designer

คุณสมบัติ
อัตราค่าตอบแทน ระยะเวลา
จานวน
(ประสบการณ์/ โดยประมาณ โดยประมาณ
(คน)
วุฒิการศึกษา)
(บาท/เดือน)
(เดือน)
1
5-10/ตรี/โท
41,000
5
1
5-10/ตรี/โท
41,000
3
5
5-10/ตรี
36,100
5
2

5-10/ตรี

36,100

3
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
(บาท)
246,000
123,000
902,500
216,600
1,488,100

8.2 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ลาดับ
1.
2.

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมกำรจัดฝึกอบรม อำทิ ค่ำวิทยำกร
ค่ำเอกสำรฝึกอบรม
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อำทิ ค่ำจัดทำรำยงำนและคู่มือกำรใช้งำน

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

หน่วยใช้
งาน

35,000

1

22,800

1
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
(บาท)
35,000
22,800
57,800
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9. ราคากลางและแหล่งที่มา
9.1 รำคำกลำง 1,545,900 บำท (หนึ่งล้ำนหกแสนสำมพันสี่ร้อยบำทถ้วน)
9.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)
- หนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว128 ลงวันที่ 8 สิงหำคม 2556 เรื่อง
หลักเกณฑ์รำคำกลำงจ้ำงที่ปรึกษำ
10. ผลงานที่ต้องส่งมอบ
10.1 รำยงำนกำรศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบสถำปัตยกรรม ออกแบบฐำนข้อมูลของระบบ และออกแบบ User
Experience Design (UX) / User Interface Design (UI) สำหรับระบบจัดกำรกิจกรรมและฐำนข้อมูลลูกค้ำ
10.2 ระบบจัดกำรกิจกรรมและฐำนข้อมูลสมำชิก
10.3 จัดฝึกอบรมกำรใช้งำนและจัดทำเอกสำรคู่มือกำรใช้งำนระบบจัดกำรกิจกรรมและฐำนข้อมูลลูกค้ำ
สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมกำรใช้งำน
10.4 รำยงำนสรุปผลงำนทั้งหมดและแผนกำรดูแลและบำรุงรักษำภำยหลังสิ้นสุดสัญญำ
11. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง
11.1 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ ว่ ำ จ้ ำ งจะจ่ ำ ยเงิ น ซึ่ ง เป็ น เงิ น บำทโดยตรงให้ แ ก่ ผู้ รั บ จ้ ำ ง โดยจะจ่ ำ ยค่ ำ จ้ ำ งให้ ภ ำยหลั ง จำก
ผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบผลงำนให้แก่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงของผู้ว่ำจ้ำง และคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ตรวจรับ
ผลงำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดกำรจ่ำยค่ำจ้ำง จำนวน 3 (สำม) งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 30 เมื่อส่งมอบงำนกำรดำเนินกำร ตำมข้อ 10.1 แล้วเสร็จภำยในภำยใน
30 วันนับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ตรวจรับผลงำน
ดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 50 เมื่อส่งมอบงำนกำรดำเนินกำร ตำมข้อ 10.2 – 10.3 แล้วเสร็จภำยใน
150 วันนับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำและคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ตรวจรับผลงำน
ดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 20 เมื่อส่งมอบงำนกำรดำเนินกำร ตำมข้อ 10.4 แล้วเสร็จภำยใน 180 วัน
นับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำและคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ตรวจรับผลงำนดังกล่ำว
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
11.2 วิธีการจ่ายเงิน
ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินซึ่งเป็นเงินบำทให้แก่ผู้รับจ้ำง โดยผู้ว่ำจ้ำงจะสั่งจ่ำยเช็คในนำมของผู้รับจ้ำง
12. การปกปิดข้อมูล
ผู้รับจ้ำงจะต้องเก็บ รั กษำเอกสำร หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจำกสำนักงำนไว้เป็นควำมลับ และต้องไม่นำ
เอกสำรหรือข้อมูลใดๆ เปิดเผยแก่บุคคลภำยนอก เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกสำนักงำน
Page | 8

13. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
กำรพิจำรณำข้อเสนอตำมขอบเขตของงำน ผู้ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์ จะต้องได้รับคะแนนรวมไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 โดยคะแนนสำหรับแต่ละหัวข้อย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
รายการ
1. ข้อมูลของบริษัท ผลงำนของบริษัท และเงื่อนไขกำรรับประกันและกำรบริกำรของบริษัท
2. แผนกำรดำเนินงำน วิธีกำรบริหำรโครงกำร แผนกำรติดตั้ง รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกร
ที่ดำเนินงำนในโครงกำร
3. กำรนำเสนอแนวทำงกำรดำเนินงำน และแนวทำงกำรออกแบบเวบไซต์ (Design Concept)
4. คุณลักษณะของระบบงำนทีน่ ำเสนอ และควำมสำมำรถในกำรทำงำนของระบบ
5. ควำมยืดหยุ่นในกำรดูแลและพัฒนำระบบต่อเนื่องในอนำคต

คะแนน (%)
10
15
30
30
15

14. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ำยยุทธศำสตร์นวัตกรรม
สำนักงำนนวัตกรรมห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
โทรศัพท์ 02 017 5555 ต่อ 626/627
โทรสำร 02 017 5566
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