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เปิดรับข้อเสนอโครงการ
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ประกาศคณะกรรมการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดรับ
ข้อเสนอโครงการ การจัดทา Digital Platform เพื่อสร้างการเข้าถึงข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตาม
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ขอบเขตของงาน
สาหรับการจัดทา digital platform เพือ
่ สร้างการเข้าถึงข้อมูลและประชาสัมพันธ์
Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวตกรรมของประเทศ
ตามนโยบาย Thailand 4.0 กลุ่มเรือ
่ งเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ กระบวนการหรื อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้พื้นฐาน
ของสินทรั พย์ ทางวั ฒนธรรม (Cultural Asset-Based) ร่ วมกั บความคิ ดสร้ างสรรค์
(Creativity) นวั ตกรรม (Innovation) หรื อเทคโนโลยี ในการสร้ างสรรค์ สิ นค้ าและ
บริ การที่ สามารถสร้ างมูลค่ าเพิ่มในเชิ งพาณิชย์ (Commercialization) หรื อคุ ณค่ า
เพิ่ มทางสั งคม ( ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ,
2018) การยกระดับความแข็งแกร่ งของอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์เดิมสู่อุ ตสาหกรรม

เป้าหมายใหม่ (New S–Curve) ต้องอาศัยการขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อให้
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เติบโตไปพร้อมกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น เช่น ดิจิทัลเทคโนโลยี
เทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่ม Startup ซึ่งรัฐบาลต้องพัฒนาองค์ประกอบสาคัญ 3 ส่วนหลัก
ได้ แ ก่ Creative People Creative Product และ Creative Place ด้ ว ยการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้เครื่องยนต์ชุดนี้เติบโต
กลจั กรหลั กในการขั บ เคลื่ อนอุ ตสหกรรมสร้ า งสรรค์ คื อ ผู้ ป ระกอบการโดย
อาจจะกล่ าวได้ ว่ าพวกเขาเหล่ านี้ ถื อเป็ นก าลั งส าคั ญที่ จะขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จของ
ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า การรับการส่งเสริม สนับสนุน มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องได้รับการส่งเสริมต่อเนื่องและทาให้เป็นระบบ การสร้างการเข้าถึงข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาธุรกิ จสร้ างสรรค์ อย่ างเป็นสาธารณะและการค้ นหาธุรกิจที่เหมาะสมกั บ
ตนเอง คือจุดเริ่มต้นทีสาคัญสุด จงเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ตัวเองถนัด และรู้ดีที่สุด จะเป็นการ
เริ่มต้นที่ดี หลังจากนั้นจึงค่อยๆ ต่อยอดไปสู่สิ่งที่รัก และธุรกิจที่ตัวเองอยากสร้าง โดย
เราต้องพัฒนาทักษะ และความสามารถควบคู่กันไปด้วย จนสามารถขยับขยายไปสู่
กิจการ SMEs ขนาดเล็ก และไปสู่ SMEs ขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนประสบความสาเร็จ
ในที่สุดโดยในช่วงเริ่มต้นของการทาธุรกิจของตัวเอง เราควรใช้จุดเด่นของตนช่วย
ให้ได้เปรียบคู่แข่ง และสามารถนาจุดนี้มาใช้ในการทาตลาด และประชาสัมพันธ์เพื่อ
เพิ่มยอดขายได้อีกด้วย
โครงการชิ้ นนี้ จึ งสนใจที่ จะศึ กษาและจั ดทาระบบเพื่ อการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล
โครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ โครงการการ Innovation Hubs ในกลุ่ มเศรษฐกิจ
สร้ างสรรค์ เพื่ อการเผยแพร่ ประชาสั ม พั นธ์ โดยมี ระบบในการ ส่ งเสริ มให้
ผู้ประกอบการสามารถประเมินตนเอง สนับสนุนการจัดทาข้อมูลสาหรับการออกแบบ
แผนพั ฒ นาธุ ร กิ จ สร้ า งรู ป แบบกระบวนการในการพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และสามารถต่อยอดไปใช้กับผู้ประกอบการในภาคอื่น ๆ บน
ฐานของความร่ วมมื อในการแลกเปลี่ ยนข้อมูลกั บหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง การจัดท า
ระบบประเมิ น ตนเองที่ ส ามารถสนั บ สนุ น การจั ด ท าข้ อ มู ล ส าหรั บ การออกแบบ
แผนพัฒนาธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแต่การจัดเก็บ การจัดการ และการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร เป้าหมายที่สาคัญของโครงการนี้ คือ เพื่อให้ได้
ระบบเพื่ อการประเมิ น ตนเองเพื่ อขอรั บการสนั บสนุ น จากภาครั ฐ หรื อภาคเอกชน
ตลอดจนการใช้ข้อมูลในการพัฒนาแผนพัฒนาธุรกิจ และสาธารณะสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสมส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการในทุ ก

อุตสาหกรรม โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาภายใต้แผนงาน Digital Hubs และ
แสดงผลของข้ อ มู ล ในรู ป แบบที่ เ ข้ า ใจง่ า ย (Infographic) พร้ อ มที่ จ ะเผยแพร่ สู่
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ของข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่ างหน่ วยงาน มุ่ งเน้ นการใช้ ประโยชน์ จากข้ อมู ลที่ ได้ ในการวิ เคราะห์
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ ผู้ ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อไป
2. เพื่อจัดทา Digital Platform เพื่อการจัดเก็บข้อมูลของโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายใต้โครงการการ Innovation Hubs ในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และมีระบบ
ในการส่ งเสริ มให้ผู้ ประกอบการสามารถประเมิ นตนเอง สนั บสนุ นการจั ดท า
ข้อมูลสาหรับการออกแบบแผนพัฒนาธุรกิจ สร้างรูปแบบกระบวนการในการ
พัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
3. เพื่ อ ประมวลผลข้ อ มู ล ในด้ า นต่ า งๆจากฐานข้ อ มู ล ในรู ป แบบที่ เ ข้ า ใจง่ า ย
(Infographic) พร้อมนาเสนอต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการ
ประชาสัมพันธ์ และสร้างการเข้าถึงของโครงการ Innovation Hubs
4. เพื่ อศึ กษาและจั ดท าระบบประเมิ นตนเองของผู้ ประกอบการในอุ ตสาหกรรม
สร้ า งสรรค์ โดยก าหนดรู ป แบบการศึ กษา เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจรู ป แบบธุ ร กิ จ และ
สามารถจัดท าหรื อออกแบบแผนพั ฒนาธุ รกิ จ ที่ สามารถส่ งต่อเพื่ อขอรั บการ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่มีศักยภาพ
5. เพื่ อ ศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การระบประเมิ น ตนเองของผู้ ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ระบบดังกล่าว
ในการพัฒนาธุรกิจ
6. เพื่อศึกษากาหนดประเด็นในการพัฒนาต่อยอด เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง หรือในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตามโครงการ Innovation Hubs
ในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. ประชาชนผู้สนใจ

ผลทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั
1. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 ฉบับ
2. การสัมมนาเพื่อนาเสนอผลการวิจัย จานวน 1 ครั้ง
3. ร่างแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการระบประเมินตนเองของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จานวน 1 ฉบับ
4. ระบบ Digital Platform เพื่ อ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ของโครงการต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายใต้โครงการการ Innovation Hubs ในกลุ่ มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาหรั บ
การจัดเก็บผลการประเมินตนเองของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่
ให้ข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาธุรกิจ และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่ วยงานที่ใช้ระบบเดียวกันผ่านมาตรฐานการและเปลี่ ยนข้อมูลผ่ านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (EDI : Electronic Data Interchange) รวมไปถึงความสามารถ
ในการแสดงผลในรูปแบบ Infographic จานวน 1 ระบบ
ขอบเขตและวิธก
ี ารดาเนินงาน
1. จัดทากรอบระยะเวลาดาเนินการ (Action Plan) เพื่อให้แล้วเสร็จตามที่
กาหนด
2. ศึกษาและรวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมายขององค์กร โดยวิธีการทา
แบบสอบถาม และ/ หรือวิธีการอื่น เพื่อรวบรวมฐานรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
3. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4. ออกแบบ พัฒนาแบบสอบถาม
5. ดาเนินการศึกษาวิจัยในพื้นที่ หรือบุคคล หน่วยงาน ที่กาหนด โดยทีมงาน
ของนักวิจัย
6. เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลการสารวจ ร่วมกับข้อมูลที่ได้ทาการศึกษาค้นคว้า
(วิเคราะห์และประมวลผลเพื่อจัดทารายงานเสนอ(
7. พัฒนาระบบ Digital Platform เพื่อการจัดเก็บข้อมูลของโครงการต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นภายใต้โครงการการ Innovation Hubs ในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดยผู้เสนอราคามีหน้าที่เสนอรูปแบบ และแนวทางในการดาเนินการ
8. ศึกษารูปแบบการแสดงผลแบบ Infographic ที่เข้าใจง่ายและพร้อมนาไป
เผยแพร่ได้

9. พัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ใช้ระบบเดียวกัน
ผ่านมาตรฐานการและเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EDI :
Electronic Data Interchange) สาหรับหน่วยงานภายใน Digital Hubs และ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยข้องสามารใช้งานได้ในอนาคต
10. จัดทาระบบสนับสนุน ตลอดจนติดตั้งระบบ Server หรือบริการ Cloud ที่
เกี่ยวข้อง โดยผู้เสนอราคาต้องทาหน้าที่บารุงรักษาระบบให้สามารถใข้งาน
ได้ต่อไปไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว และต้องแสดงหลักฐานเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
11. จัดทารายงานผลการศึกษา
a. รายงานขั้นต้น (Inception Report) นาเสนอ Proposal การศึกษาวิจัย
รวมทั้งแผน หรือรายละเอียดการด าเนินงานการศึกษา โดยส่งมอบ
รายงานขั้นต้น 2 ชุด พร้อมบรรจุลงในสื่อบันทึกข้อมูล Hard disk หรือ
USB Drive จานวน 2 ชุด
b. รายงานขั้นกลาง (Interim Report) นาเสนอผลการศึกษาวิจัย นาเสนอ
แนวทาง รูปแบบการสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม สาหรับ
การจัดทาแผนการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อการ ดูแลรักษาคอลเลกชั่น
จดหมายเหตุของนักออกแบบไทย พร้อมรายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร
โดยส่งมอบงาน ต้นฉบับรายงาน 1 ชุด สาเนา 2 บันทึกข้อมูล Hard
disk หรือ USB Drive จานวน 2 ชุด
c. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) นาเสนอผลการดาเนินงาน
ทั้งหมด และข้อมูลที่ ได้ดาเนินการศึกษา เช่น รายชื่อและการติดต่อ
กลุ่มตัวอย่าง เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยส่งมอบงาน ต้นฉบับ
รายงาน 1 ชุด สาเนา 2 บันทึกข้อมูล Hard disk หรือ USB Drive
จานวน 2 ชุด
d. รายงานฉบับสมบูรณ์ และคู่มือการใช้งานระบบ Software สาหรับการ
จัดเก็บผลการประเมินตนเองของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ที่ให้ข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาธุรกิจ และสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ใช้ระบบเดียวกันผ่านมาตรฐาน

การและเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางสื่ออิเล็กทรนิกส์ (EDI : Electronic Data
Interchange) ต้นฉบับรายงาน 1 ชุด สาเนา 2 บันทึกข้อมูล Hard
disk หรือ USB Drive จานวน 2 ชุด
12. การนาเสนอรายงานผลการศึกษา เสนอรายงานขั้นกลาง (Interim
Report) ผลการศึกษาวิจัย นาเสนอแนวทาง รูปแบบการ การจัดเก็บผลการ
ประเมินตนเองของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ให้ข้อมูลใน
การจัดทาแผนพัฒนาธุรกิจ ต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
13. ผลงานทั้งหมดที่เสร็จสมบูรณ์เป็นลิขสิทธิ์สาธารณะ โดยสัญญาอนุญาต
ของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา ไม่ใช้เพื่อการค้า และการอนุญาต
แบบเดียวกันเท่านั้น
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ประกอบกิจการในลักษณะเดียวกับงานจ้างตาม TOR
นี้
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติ
บุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และไม่
เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน
ซึ่งอาจ
ปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่ง
ให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
ระยะเวลาดาเนินการ
ภายใน 150 วันหลังจากได้รับใบสั่งซื้อ

วงเงินงบประมาณ
งบประมาณในการดาเนินงานตาม TOR นี้ จะอยู่ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000
บาท (หกล้ า นบาทถ้ ว น( ซึ่ ง เป็ น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ภาษี อ ากรอื่ น และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยจะจ่ายเงินเพียง 2 งวด
1. เมื่ อ สิ้ น สุ ด งานวิ จั ย แล้ ว และส่ ง มอบเอกสาร รายงานขั้ น ต้ น (Inception
Report) นาเสนอ Proposal การศึกษาวิจัย รวมทั้งแผน หรือรายละเอียด
การดาเนินงานการศึกษา โดยจะจ่ายเงินร้อยละ 20
2. เมื่อพัฒนาพัฒนาระบบ Digital Platform เพื่อการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ
ต่ าง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ นภายใต้ โครงการการ Innovation Hubs ในกลุ่ มเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ และส่งมอระบบที่เกี่ยวข้อง และทดสอบการใช้งานเรียบร้อยแล้ว
ร้อยละ 60
3. เมื่อสิ้นสุดโครงการและส่งมอบ รายงานขั้นกลาง (Interim Report), รายงาน
ฉบั บสมบู รณ์ (Final Report), และการน าเสนอรายงานผลการศึ กษา ตาม
ขอบเขตและวิธีการดาเนินงาน ข้อ 7-b, 7-c และ 7-d ร้อยละ 20

รายการ
หมวดค่าตอบแทน

หน่วย :
บาท
งบประมาณ
2,840,000

หมวดค่าปรึกษา
นักวิจัยวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอก และมีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาการจัดทา
แผนธุรกิจ
นักวิจัยวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอก และมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา
Application และ EDI

800,000

800,000

รายการ
ผู้จัดการโครงการโครงการที่มีประบ
การณ์บริหารโครงการภาครัฐและภาคเอกชนที่

หน่วย :
บาท
งบประมาณ

600,000

มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง( ล้านบาท
ผู้ช่วยนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้าน
การพัฒนา Application และ EDI

320,000

ผู้ช่วยนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้าน
Digital Media

320,000

ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์และคุรุภณ
ั ฑ์

2,050,000

หมวดครุภณ
ั ฑ์
ค่าบริการบารุงรักษาระบบ และการ
สนับสนุนระบบ
- ค่าบารุงรักษา ระบบ
Software เพื่อควบคุมฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) 3 ระบบ 150,000 บาท

450,000

- ค่าบารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์สาหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 3 ปี ปี
ละ 485,000 บาท

900,000

- ระบบ Hardware เพื่อ
สนับสนุนการทางาน API Gateway จานวน 1
ระบบ
หมวดประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่ขอ
้ มูลองค์ความรู้ ที่สนับสนุนการ
พัฒนาธุรกิจของไทยผ่านทางช่องทางออนไลน์
1,110,000
และออฟไลน์

700,000

หน่วย :
บาท
งบประมาณ

รายการ
งานผลิตสื่อวีดีโอเพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการและให้ความรู้ (จานวน
3 ชุดๆละ 120,000 บาท(

360,000

- งานเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์
- งาน Admin สื่อสังคมออนไลน์
(จานวน 10 เดือนๆละ 25,000 บาท(

250,000

- งานผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ (ซื้อสื่อ และเวลา
ออกอากาศ(
รวมงบประมาณทัง้ สิ้น

500,000

6,000,000

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
อัตราค่าปรับ
ค่าปรับเป็นรายวันกาหนดในอัตราร้อยละ 0.01 ของค่าจ้างตามสัญญาจนกว่า
งานแล้วเสร็จ

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ด้านราคา ร้อยละ 40 และ
คุณภาพ ร้อยละ 60 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
1) ผลงานที่ผ่านมาโดยผู้เสนอราคาต้องนาเสนอผลงานที่ผ่านมาต่อ
คณะกรรมการเพื่อการพิจารณา
2) เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ทางผู้เสนอราคาจะส่งมอบ

เงื่อนไขและข้อกาหนดตามประกาศ ป.ป.ช.
บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ
ป.ป.ช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือสานักงาน ป.ป.ช.
ด่วนที่สุ ด ที่ ปช 0028/ว 0009 ลงวั นที่ 23 มี นาคม 2555 กาหนดให้ คู่สัญญาต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้
1. บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดง
บัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2. บุคคลหรือนิติคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้อง
ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ
3. คู่ สั ญ ญาต้ อ งรั บ จ่ า ยเงิ น ผ่ า นบั ญ ชี เ งิ น ฝากกระแสรายวั น เว้ น แต่ ก ารรั บ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ทั้งนี้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือ
นิ ติ บุ ค คลซึ่ งได้ มี การระบุ ชื่ อไว้ ในบั ญชี รายชื่ อว่ าเป็ น คู่ สั ญญาที่ ไ ม่ ได้ แสดงบั ญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ เว้น
แต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือ
ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

ตาราแสดงวงเงิ นงบประมาณที่ได้รบั จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิ จยั

การจัดทา digital platform เพื่อสร้างการเข้าถึง
ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ Innovation Hubs เพื่อ
สร้างเศรษฐกิจฐานนวตกรรมของประเทศตาม
นโยบาย Thailand 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจ
1

ชื่อโครงการ

สร้างสรรค์

/หน่ วยงานเจ้าของโครงการ

2

วงเงิ นงบประมาณที่ได้รบั การจัดสรร

3

วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิ ง)
เป็ นเงิน

4

6,000,000.00

บาท

6,000,000.00 บาท

หมวดค่าตอบแทน

3,840,000.00

บาท

4.1 ประเภทการวิจยั ...การวิจยั เพื่อการพัฒนานวตกรรมเพื่อสนับสนุนการทางาน…....
4.2 คุณสมบัติ
- นักวิจยั วุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์ดา้ นทีป่ รึกษาการจัดทาแผนธุรกิจ.......... 1 คน
- นักวิจยั วุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์ดา้ นการพัฒนา Application และ EDI...... 1 คน
- ผูจ้ ดั การโครงการโครงการทีเ่ คยบริหารโครงการภาครัฐและภาคเอกชนทีม่ มี ลู ค่าไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ล้านบาท 1 คน
- ผูช้ ่วยนักวิจยั ทีม่ ปี ระสบการณ์ดา้ นการพัฒนา Application และ EDI..................................................... 5 คน
4.3 จานวนนักวิจยั ..... 3 คน…และผูช้ ่วยนักวิจยั 2 คน…..

5

ค่าวัสดุอปุ กรณ์ (ถ้ามี) .............. .................... บาท

6

ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)...................................................................บาท

7

ค่าวัสดุ..........300,000.......................................................................บาท

8

ค่าครุภณ
ั ฑ์......................1,200,000..........................................................บาท

9

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี) .................................บาท

10 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ .........................................460,000..................บาท
11 รายชื่อเจ้าหน้ าที่ของรัฐ (ผูร้ บั ผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิ จยั หรือ
สนับสนุนทุนนวิจยั และ TOR

12 ที่มาของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิ ง)

ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์ราคากลาง
การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั ในภาครัฐและภาคเอกชน ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

