
 
 

ขอบเขตการด าเนินงาน (Term of References) 
 จ้างผู้ดูแลเว็บไซตโ์ครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร 

1. หลักการและเหตุผล  
เนื่องด้วยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจ  

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) เพ่ือน าพาประเทศออกจาก “กับดักกลุ่มประเทศ 
รายได้ปานกลาง” (Middle Income Trap) ดังนั้น การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมจึงจัดว่าเป็น กุญแจส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนไปสู่ เป้าหมายดังกล่าว และได้ก าหนดให้กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ  เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก (คลัสเตอร์) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินโครงการเมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดยให้ประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็น “ศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารของโลก” สวทน. จึงได้จัดท าเว็บไซท์ http://foodinnopolis.or.th เพ่ือเป็นช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ น าเสนอความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
อาหาร และเชื่อมโยงนักวิจัยและผู้ประกอบการด้านอาหารเพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน  

ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ดังกล่าวจ าเป็นต้องมีผู้ดูแลระบบซึ่งท าหน้าที่เสนอ/ปรับปรุงเนื้อหาบน
เว็บไซท์ และดูแลระบบฐานข้อมูลนักวิจัยเป็นการเฉพาะเพ่ือการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือการบริหารจัดการเว็บไซท์ http://foodinnopolis.or.th อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร 
2.3 เพ่ือเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร 
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการท าวิจัยระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย 
2.5 เพ่ือสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความส าคัญของโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน  
3.1  ปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซท์ http://foodinnopolis.or.th ได้แก่ 

- ข่าวประชาสัมพันธ์ 
- ความรู้และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการวิจัยพัฒนาส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
- วิดีโอประชาสัมพันธ์เมืองนวัตกรรมอาหาร 
- วิดีโอจากการอบรมสัมมนา 

3.2  ปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซท์ http://foodinnopolis.or.th/fidatabank ได้แก่ 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ 
- เสนอเนื้อหาที่เก่ียวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

3.3  บริหารจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรด้านการวิจัยพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหาร 
- คัดกรองระบบสมาชิกในฐานข้อมูล 
- วิเคราะห์ความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล 
- เสนอแนวทางและประสานการรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์ 



 
 

- ประสานการด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับระบบฐานข้อมูล 
3.4 ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
6 เดือนนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา 

5. สิ่งท่ีต้องส่งมอบ 
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน โดยส่งมอบรายงานภายในวันสิ้นเดือน 

6. งบประมาณและวิธีการจ่ายเงิน 
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้าง ภายในระยะเวลาด าเนินการ 6 เดือน เป็นจ านวนเงิน 91,200 

บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากร
อ่ืนๆ (ถ้ามี) โดยแบ่งเป็น 6 งวด งวดละ 15,200 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างส่ง
รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน 

สวทน. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่างๆ รวมทั้งค่าเดินทางและที่พักของผู้รับจ้างในกรณี
ที่มีการเดินทางไปประสานงานหรือเข้าร่วมการประชุมนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ 

7. เงื่อนไขของ สวทน. 
7.1 การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณารับงานแล้วเท่านั้น 
7.2 ใบสั่งจ้าง/หรือสัญญาจ้าง ต้องเสียค่าอากรแสตมป์พันละ 1 บาท ก่อน Vat 7% สวทน. เป็น

หนว่ยงานราชการ หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% และ 30 วันเมื่อส่งมอบงานแล้ว 
7.3 ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาร้อยละ 5 ในวันที่ท าสัญญาและส านักงานจะคืนหลักประกัน

สัญญาภายใน 15 วันเมื่อพ้นข้อผูกพันแล้ว 
7.4 ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์ ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ส าหรับการท างานตาม

ขอบเขตการด าเนินงาน (ข้อ 3) 

8. คุณสมบัติของผูร้ับจ้าง 
8.1 เป็นบุคคลมีสัญชาติไทย 
8.2 ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 

(1) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(2) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 

เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(3) เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(4) เป็นผู้เคยถูกให้ออกหรือปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัย  
(5) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
(6) เป็นผู้มีรายชื่อในการประกาศเป็นบุคคลผู้ทิ้งงาน ในบัญชีของกรมบัญชีกลาง 

8.3 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขานิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การตลาด หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

8.4 มีประสบการณ์ในการเขียน Web Content  



 
 

8.5 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างด ี
8.6 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
8.7 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว 

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

8.8 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

9. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน 
ข้อมูล เอกสาร ผลการด าเนินงาน ตลอดจนการประมวลผลทั้งหมดที่ผู้รับจ้างได้ด าเนินการให้กับ

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ตามสัญญาตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยที่ผู้รับจ้าง
จะต้องไม่ส่งมอบข้อมูลเอกสาร ผลการส ารวจ ตลอดจนการประมวลผลทั้งหมด ที่ได้จากการด าเนินโครงการ
ให้แก่ผู้ใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

10. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
10.1 นางสาวสาวิตรี สุทธิจักร์    ประธาน 
10.2 นางสาวภัทรธิรา เกื้อกิ้ม  กรรมการ 
10.3 นางสาวอัชฌา ป่านแก้ว กรรมการ 

11. ผู้ประสานงานในการด าเนินโครงการ หรือ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
เลขที่ 319 อาคาร จัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 02-160-5432-37 ต่อ 710 นายธนกฤต อุดมพรสุขสันต์  
โทรศัพท์ 02-160-5428- 37 ต่อ 509 นางสาวอัชฌา ป่านแก้ว  
โทรสาร 02-160-5439 E-mail: thanakrit@sti.or.th, atcha@sti.or.th    

 


