
 
 

 

ประกาศโครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรือ่งเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 

เปดิรบัข้อเสนอโครงการ 

การจดัท า Digital Platform เพื่อสรา้งการเขา้ถงึข้อมลูและประชาสัมพนัธ ์

Innovation Hubsเพื่อสรา้งเศรษฐกจิฐานนวัตกรรมของประเทศ 

ตามนโยบาย 4.0กลุม่เรือ่งเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 
 

 ประกาศคณะกรรมการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดรับ

ข้อเสนอโครงการ การจัดท า Digital Platform เพ่ือสร้างการเข้าถึงข้อมูลและ

ประชาสัมพันธ์ Innovation Hubs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตาม

นโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ในกรอบวงเงิน 

6,000,000 บาท (หกล้านบาท) โดยมีขอบเขตการด าเนินงาน (Term of 

References) ตามเอกสารแนบ ท้ังนี้ผู้มีสิทธิ์เสนอข้อเสนอโครงการ คือมหาวิทยาลัย

สมาชิกของทปอ. โดยขอให้ส่งข้อเสนอโครงการมายัง ce.activity17@gmail.com 

ภายในวันพุธท่ี 12 กันยายน 2561 

 

ขอบเขตของงาน 

ส าหรบัการจดัท า digital platform เพือ่สร้างการเขา้ถงึข้อมลูและประชาสมัพนัธ์ 

Innovation Hubs เพื่อสรา้งเศรษฐกจิฐานนวตกรรมของประเทศ 

ตามนโยบาย Thailand 4.0 กลุ่มเรือ่งเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

 

หลกัการและเหตผุล  

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กระบวนการหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีใช้พ้ืนฐาน

ของสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม (Cultural Asset-Based) ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ 

(Creativity) นวัตกรรม (Innovation) หรือเทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์สินค้าและ

บริการท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) หรือคุณค่า

เพ่ิมทางสังคม ( ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2018) การยกระดับความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เดิมสู่อุตสาหกรรม

mailto:ce.activity17@gmail.com


 
 

 

เป้าหมายใหม่ (New S–Curve) ต้องอาศัยการขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ใหม่ เพ่ือให้

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เติบโตไปพร้อมกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น เช่น ดิจิทัลเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่ม Startup ซึ่งรัฐบาลต้องพัฒนาองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วนหลัก 

ได้แก่  Creative People Creative Product และ Creative Place ด้วยการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมให้เครื่องยนต์ชุดนี้เติบโต  

 

กลจักรหลักในการขับเคลื่อนอุตสหกรรมสร้างสรรค์คือ ผู้ประกอบการโดย

อาจจะกล่าวได้ว่าพวกเขาเหล่านี้ถือเป็นก าลังส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า การรับการส่งเสริม สนับสนุน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะต้องได้รับการส่งเสริมต่อเนื่องและท าให้เป็นระบบ การสร้างการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือ

การพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นสาธารณะและการค้นหาธุรกิจท่ีเหมาะสมกับ

ตนเอง คือจุดเริ่มต้นทีส าคัญสุด จงเริ่มต้นด้วยสิ่งท่ีตัวเองถนัด และรู้ดีท่ีสุด จะเป็นการ

เริ่มต้นท่ีดี หลังจากนั้นจึงค่อยๆ ต่อยอดไปสู่ส่ิงท่ีรัก และธุรกิจท่ีตัวเองอยากสร้าง โดย

เราต้องพัฒนาทักษะ และความสามารถควบคู่กันไปด้วย จนสามารถขยับขยายไปสู่

กิจการ SMEs ขนาดเล็ก และไปสู่ SMEs ขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนประสบความส าเร็จ

ในที่สุดโดยในช่วงเริ่มต้นของการท าธุรกิจของตัวเอง เราควรใช้จุดเด่นของตนช่วย

ให้ได้เปรียบคู่แข่ง และสามารถน าจุดนี้มาใช้ในการท าตลาด และประชาสัมพันธ์เพ่ือ

เพ่ิมยอดขายได้อีกด้วย 

 

โครงการชิ้นนี้จึงสนใจท่ีจะศึกษาและจัดท าระบบเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล

โครงการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายใต้โครงการการ Innovation Hubs ในกลุ่มเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ เ พ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  โดยมีระบบในการส่งเสริมให้

ผู้ประกอบการสามารถประเมินตนเอง สนับสนุนการจัดท าข้อมูลส าหรับการออกแบบ

แผนพัฒนาธุรกิจ สร้างรูปแบบกระบวนการในการพัฒนาผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และสามารถต่อยอดไปใช้กับผู้ประกอบการในภาคอื่น ๆ บน

ฐานของความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การจัดท า

ระบบประเมินตนเองท่ีสามารถสนับสนุนการจัดท าข้อมูลส าหรับการออกแบบ

แผนพัฒนาธุรกิจ ครอบคลุมต้ังแต่การจัดเก็บ การจัดการ และการใช้ประโยชน์ข้อมูล

ท้ังในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร เป้าหมายท่ีส าคัญของโครงการนี้ คือ เพ่ือให้ได้

ระบบเพ่ือการประเมินตนเองเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

ตลอดจนการใช้ข้อมูลในการพัฒนาแผนพัฒนาธุรกิจ และสาธารณะสามารถเข้าถึง

ข้อมูลเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการในทุก



 
 

 

อุตสาหกรรม โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาภายใต้แผนงาน Digital Hubs และ

แสดงผลของข้อมูลในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย (Infographic) พร้อมท่ีจะเผยแพร่สู่

สาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ 

 

วัตถปุระสงคข์องโครงการ 

1. เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ของข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างหน่วยงาน มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่ีได้ ในการวิเคราะห์ 

เพ่ือให้ เกิดการส่งเสริมศักยภาพของผลิตภัณฑ์ หรือผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อไป 

2. เพ่ือจัดท า Digital Platform เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลของโครงการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น

ภายใต้โครงการการ Innovation Hubs ในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และมีระบบ

ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินตนเอง สนับสนุนการจัดท า

ข้อมูลส าหรับการออกแบบแผนพัฒนาธุรกิจ สร้างรูปแบบกระบวนการในการ

พัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

3. เพ่ือประมวลผลข้อมูลในด้านต่างๆจากฐานข้อมูลในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย 

(Infographic) พร้อมน าเสนอต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการ

ประชาสัมพันธ์ และสร้างการเข้าถึงของโครงการ Innovation Hubs 

4. เพ่ือศึกษาและจัดท าระบบประเมินตนเองของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ โดยก าหนดรูปแบบการศึกษา เพ่ือให้เข้าใจรูปแบบธุรกิจ และ

สามารถจัดท าหรือออกแบบแผนพัฒนาธุรกิจ ท่ีสามารถส่งต่อเพ่ือขอรับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานท่ีมีศักยภาพ 

5. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การจัดการระบประเมินตนเองของผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ระบบดังกล่าว

ในการพัฒนาธุรกิจ 

6. เพ่ือศึกษาก าหนดประเด็นในการพัฒนาต่อยอด เพ่ือประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

ต่อเนื่อง หรือในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ  

กลุ่มเปา้หมาย 

1. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตามโครงการ Innovation Hubs 

ในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2. ประชาชนผู้สนใจ 



 
 

 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

1. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 ฉบับ 

2. การสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการวิจัย จ านวน 1 ครั้ง 

3. ร่างแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการจัดการระบประเมินตนเองของผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จ านวน 1 ฉบับ 

4. ระบบ Digital Platform เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลของโครงการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น

ภายใต้โครงการการ Innovation Hubs ในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ส าหรับ

การจัดเก็บผลการประเมินตนเองของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ี

ให้ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจ และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานท่ีใช้ระบบเดียวกันผ่านมาตรฐานการและเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (EDI : Electronic Data Interchange) รวมไปถึงความสามารถ

ในการแสดงผลในรูปแบบ Infographic จ านวน 1 ระบบ 

ขอบเขตและวธิกีารด าเนนิงาน 

1. จัดท ากรอบระยะเวลาด าเนินการ (Action Plan) เพ่ือให้แล้วเสร็จตามท่ี

ก าหนด  

2. ศึกษาและรวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมายขององค์กร โดยวิธีการท า

แบบสอบถาม และ/ หรือวิธีการอื่น เพ่ือรวบรวมฐานรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย 

3. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ออกแบบ พัฒนาแบบสอบถาม  

5. ด าเนินการศึกษาวิจัยในพ้ืนท่ี หรือบุคคล หน่วยงาน ท่ีก าหนด โดยทีมงาน

ของนักวิจัย 

6. เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลการส ารวจ ร่วมกับข้อมูลท่ีได้ท าการศึกษาค้นคว้า 

(วิเคราะห์และประมวลผลเพ่ือจัดท ารายงานเสนอ( 

7. พัฒนาระบบ Digital Platform เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลของโครงการต่าง ๆ ท่ี

เกิดขึ้นภายใต้โครงการการ Innovation Hubs ในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

โดยผู้เสนอราคามีหน้าท่ีเสนอรูปแบบ และแนวทางในการด าเนินการ 

8. ศึกษารูปแบบการแสดงผลแบบ Infographic ท่ีเข้าใจง่ายและพร้อมน าไป

เผยแพร่ได ้



 
 

 

9. พัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีใช้ระบบเดียวกัน

ผ่านมาตรฐานการและเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EDI : 

Electronic Data Interchange) ส าหรับหน่วยงานภายใน Digital Hubs และ

หน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยข้องสามารใช้งานได้ในอนาคต 

10. จัดท าระบบสนับสนุน ตลอดจนติดต้ังระบบ Server หรือบริการ Cloud ท่ี

เกี่ยวข้อง โดยผู้เสนอราคาต้องท าหน้าท่ีบ ารุงรักษาระบบให้สามารถใข้งาน

ได้ต่อไปไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ดังกล่าว และต้องแสดงหลักฐานเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา 

11. จัดท ารายงานผลการศึกษา  

a. รายงานขั้นต้น (Inception Report) น าเสนอ Proposal การศึกษาวิจัย 

รวมท้ังแผน หรือรายละเอียดการด าเนินงานการศึกษา โดยส่งมอบ

รายงานขั้นต้น 2 ชุด พร้อมบรรจุลงในสื่อบันทึกข้อมูล Hard disk หรือ 

USB Drive จ านวน 2 ชุด  

b. รายงานขั้นกลาง (Interim Report) น าเสนอผลการศึกษาวิจัย น าเสนอ

แนวทาง รูปแบบการสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ส าหรับ

การจัดท าแผนการสื่อสารองค์ความรู้เพ่ือการ ดูแลรักษาคอลเลกชั่น

จดหมายเหตุของนักออกแบบไทย พร้อมรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 

โดยส่งมอบงาน ต้นฉบับรายงาน 1 ชุด ส าเนา 2 บันทึกข้อมูล Hard 

disk หรือ USB Drive จ านวน 2 ชุด  

c. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) น าเสนอผลการด าเนินงาน

ท้ังหมด และข้อมูลท่ี ได้ด าเนินการศึกษา เช่น รายชื่อและการติดต่อ

กลุ่มตัวอย่าง เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยส่งมอบงาน ต้นฉบับ

รายงาน 1 ชุด ส าเนา 2 บันทึกข้อมูล Hard disk หรือ USB Drive 

จ านวน 2 ชุด  

d. รายงานฉบับสมบูรณ์ และคู่มือการใช้งานระบบ Software ส าหรับการ

จัดเก็บผลการประเมินตนเองของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ที่ให้ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจ และสามารถ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีใช้ระบบเดียวกันผ่านมาตรฐาน



 
 

 

การและเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางสื่ออิเล็กทรนิกส์ (EDI : Electronic Data 

Interchange) ต้นฉบับรายงาน 1 ชุด ส าเนา 2 บันทึกข้อมูล Hard 

disk หรือ USB Drive จ านวน 2 ชุด  

12. การน าเสนอรายงานผลการศึกษา เสนอรายงานขั้นกลาง (Interim 

Report) ผลการศึกษาวิจัย น าเสนอแนวทาง รูปแบบการ การจัดเก็บผลการ

ประเมินตนเองของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ให้ข้อมูลใน

การจัดท าแผนพัฒนาธุรกิจ  ต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

13. ผลงานท้ังหมดท่ีเสร็จสมบูรณ์เป็นลิขสิทธิ์สาธารณะ โดยสัญญาอนุญาต

ของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงท่ีมา ไม่ใช้เพ่ือการค้า และการอนุญาต

แบบเดียวกันเท่านั้น 

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ประกอบกิจการในลักษณะเดียวกับงานจ้างตาม TOR 

นี้ 

2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทาง

ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติ

บุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และไม่

เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจ

ปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่ง

ให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

ระยะเวลาด าเนนิการ 

ภายใน 150 วันหลังจากได้รับใบสั่งซื้อ 

  



 
 

 

วงเงินงบประมาณ 

 งบประมาณในการด าเนินงานตาม TOR นี้ จะอยู่ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 

บาท (หกล้านบาทถ้วน( ซึ่งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และ

ค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้ว โดยจะจ่ายเงินเพียง 2 งวด  

1. เมื่อสิ้นสุดงานวิจัยแล้ว และส่งมอบเอกสาร รายงานขั้นต้น (Inception 

Report) น าเสนอ Proposal การศึกษาวิจัย รวมท้ังแผน หรือรายละเอียด

การด าเนินงานการศึกษา โดยจะจ่ายเงินร้อยละ 20  

2. เม่ือพัฒนาพัฒนาระบบ Digital Platform เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ

ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายใต้โครงการการ Innovation Hubs ในกลุ่มเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ และส่งมอระบบท่ีเกี่ยวข้อง และทดสอบการใช้งานเรียบร้อยแล้ว

ร้อยละ 60 

3. เม่ือส้ินสุดโครงการและส่งมอบ รายงานขั้นกลาง (Interim Report), รายงาน

ฉบับสมบูรณ์ (Final Report), และการน าเสนอรายงานผลการศึกษา ตาม

ขอบเขตและวิธีการด าเนินงาน ข้อ 7-b, 7-c และ 7-d ร้อยละ 20 

 

 

  
 หน่วย : 

บาท  

รายการ  งบประมาณ  

หมวดคา่ตอบแทน 
        

2,840,000  
  

หมวดคา่ปรึกษา     

นักวิจัยวุฒิการศึกษาระดับปริญญา

เอก และมีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาการจัดท า

แผนธุรกิจ 

  
            

800,000  

นักวิจัยวุฒิการศึกษาระดับปริญญา

เอก และมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา 

Application และ EDI 

  
            

800,000  



 
 

 

 

  
 หน่วย : 

บาท  

รายการ  งบประมาณ  

ผู้จัดการโครงการโครงการท่ีมีประบ

การณ์บริหารโครงการภาครัฐและภาคเอกชนท่ี

มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง( ล้านบาท 

  
            

600,000  

ผู้ช่วยนักวิจัยท่ีมีประสบการณ์ด้าน

การพัฒนา Application และ EDI 
  

            

320,000  

ผู้ช่วยนักวิจัยท่ีมีประสบการณ์ด้าน 

Digital Media 
  

            

320,000  

คา่วสัดุอปุกรณ์และครุุภณัฑ์ 
        

2,050,000    

หมวดครุภณัฑ ์     

ค่าบริการบ ารุงรักษาระบบ และการ

สนับสนุนระบบ 
    

-   ค่าบ ารุงรักษา ระบบ 

Software เพ่ือควบคุมฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 

(Big Data) 3 ระบบ 150,000 บาท 

  
            

450,000  

- ค่าบ ารุงรักษาระบบ

คอมพิวเตอร์ส าหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 3 ปี ปี

ละ 485,000 บาท 

  
            

900,000  

- ระบบ Hardware เพ่ือ

สนับสนุนการท างาน API Gateway จ านวน 1 

ระบบ    

  
            

700,000  

หมวดประชาสมัพนัธ์     

การเผยแพร่ขอ้มลูองคค์วามรู้ ที่สนบัสนนุการ

พัฒนาธรุกจิของไทยผา่นทางชอ่งทางออนไลน์

และออฟไลน ์  

        

1,110,000  
  



 
 

 

 

  
 หน่วย : 

บาท  

รายการ  งบประมาณ  

งานผลิตสื่อวีดีโอเพ่ือใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์โครงการและให้ความรู้ (จ านวน 

3 ชุดๆละ 120,000 บาท(  
  

  

            

360,000  
- งานเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ 

-  งาน Admin สื่อสังคมออนไลน์ 

(จ านวน 10 เดือนๆละ 25,000 บาท( 
  

            

250,000  

- งานผลิตสื่อสร้างสรรค์เพ่ือ

เผยแพร่องค์ความรู้ (ซื้อส่ือ และเวลา

ออกอากาศ( 

  
            

500,000  

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 
        

6,000,000  
  

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

อัตราคา่ปรบั  

ค่าปรับเป็นรายวันก าหนดในอัตราร้อยละ 0.01 ของค่าจ้างตามสัญญาจนกว่า

งานแล้วเสร็จ 

 

หลักเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ   

 การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ด้านราคา ร้อยละ 40 และ

คุณภาพ ร้อยละ 60 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้  

1) ผลงานท่ีผ่านมาโดยผู้เสนอราคาต้องน าเสนอผลงานท่ีผ่านมาต่อ

คณะกรรมการเพ่ือการพิจารณา 

2) เงื่อนไขเพ่ิมเติมท่ีทางผู้เสนอราคาจะส่งมอบ 

 



 
 

 

  



 
 

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามประกาศ ป.ป.ช. 

บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ

ท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ตามหนังสือส านักงาน ป.ป.ช. 

ด่วนท่ีสุด ท่ี ปช 0028/ว 0009 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2555 ก าหนดให้คู่สัญญาต้อง

ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง

บัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2. บุคคลหรือนิติคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้อง

ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐ 

3. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับ

จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

ท้ังนี้  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือ

นิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาท่ีไม่ได้แสดงบัญชี

รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ เว้น

แต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือ

ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 

  



 
 

 

 

ตาราแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รบัจดัสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจยั 
  

1 ช่ือโครงการ 

การจัดท า digital platform เพ่ือสร้างการเข้าถึง

ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ Innovation Hubs เพ่ือ

สร้างเศรษฐกิจฐานนวตกรรมของประเทศตาม

นโยบาย Thailand 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 

   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ    

2 วงเงินงบประมาณท่ีได้รบัการจดัสรร 

                                          
6,000,000.00  บาท 

3 วนัท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)       

  เป็นเงนิ 

      
6,000,000.00  บาท       

4 หมวดค่าตอบแทน  

                       
3,840,000.00    บาท    

  4.1  ประเภทการวจิยั...การวจิยัเพื่อการพฒันานวตกรรมเพื่อสนบัสนุนการท างาน…....   

  

4.2  คุณสมบตั ิ   
 - นกัวจิยัวฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาเอก และมปีระสบการณ์ดา้นทีป่รกึษาการจดัท าแผนธุรกจิ.......... 1 คน 
 - นกัวจิยัวฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาเอก และมปีระสบการณ์ดา้นการพฒันา Application และ EDI...... 1 คน 
 - ผูจ้ดัการโครงการโครงการทีเ่คยบรหิารโครงการภาครฐัและภาคเอกชนทีม่มีลูค่าไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ลา้นบาท 1 คน 
- ผูช้่วยนกัวจิยัทีม่ปีระสบการณ์ดา้นการพฒันา Application และ EDI..................................................... 5 คน 

  4.3 จ านวนนกัวจิยั ..... 3 คน…และผูช้่วยนกัวจิยั 2 คน…..      

5 ค่าวสัดอุปุกรณ์ (ถ้ามี) .............. .................... บาท      

6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)...................................................................บาท 

7 ค่าวสัด.ุ.........300,000.......................................................................บาท   

8 ค่าครภุณัฑ.์.....................1,200,000..........................................................บาท 

9 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดงูานหรอืค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี) .................................บาท 

10 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ .........................................460,000..................บาท    

11 รายช่ือเจ้าหน้าท่ีของรฐั (ผูร้บัผิดชอบ)  ท่ีเก่ียวกบัการจา้งงานวิจยัหรอื   

  สนับสนุนทุนนวิจยั และ TOR         

12 ท่ีมาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)      



 
 

 

  ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิเรื่อง แนวทางและหลกัเกณฑร์าคากลาง   

  การสนบัสนุนทุนอุดหนุนการวจิยัในภาครฐัและภาคเอกชน ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 

  ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542      
 


