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ข้อกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำ (Term of Reference: TOR) 

งานจ้างพัฒนาระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา 

(Digital Transcript) 

ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

 

 

1. ความเป็นมา 

ด้วยคณะรัฐมนตรีไ ด้มีมติเมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เห็นชอบในหลักการการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการ ผ่าน

ระบบดิจิทัล โดยอาจพิจารณาให้มีการนำร่องดำเนินการในภารกิจของหน่วยงานท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน สำหรับเดินหน้ า

ผลักดันการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัลใ ห้ครอบคลุมทุกมิติยกระดับสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยจับมือกับพัน ธมิตร

สำคัญ ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระ บบราชการ 

(สำนักงาน ก.พ.ร.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และ คณะทำงานกำหนดมาตรฐานการจัดทำเ อกสาร

สำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript)  นั้น 

ในการนี้เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลได้ สำนักงานพัฒนารัฐ บาล ดิจิ ทัล 

(องค์การมหาชน) หรือ สพร. จึงพัฒนาระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา เพ่ือช่วยอำนวย

ความสะดวกแก่ มหาวิทยาลัยท่ีอาจจะยังไม่มีความพร้อมหรือติดขัดปัญหาในการพัฒนาระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ และ

สามารถต่อยอดไปสู่การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยต้องการต่อไป อีกท้ังเป็นการสนองนโยบายมติ

คณะรัฐมนตรีในการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลได้  

2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ืออำนวยความสะดวกกับมหาวิทยาลัยในการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2.2. เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือของเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2.3. เพ่ืออำนวยความสะดวกกับนักศึกษาในการเก็บและใช้เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2.4. เพ่ือเป็นท่ียอมรับในการดำเนินการเก่ียวกับเอกสารหลักฐานของทางราชการในรูปแบบดิจิทัล 

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

3.1. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพในงานตามท่ีระบุไว้ในเอกสารนี้ 

3.2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไ ว้ในบัญชีผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้วหรือไม่เป็นผู้ ท่ีไ ด้รับผล

ของการส่ังให้นิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 



  หน้า 2 / 17 

 

ลงนามผู้กำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นาย อุสรา วิสารทานนท์ ) ลงนาม.........อุสรา วิสารทานนท์......................... วันท่ี.....17/5/2564... 
กรรมการ                  ( นาย สุพัชรินทร์ กิ่งแก้ว ) ลงนาม.........สุพัชรินทร์ กิ่งแก้ว.............................           คร้ังท่ี.............2............. 
กรรมการและเลขานุการ   ( นาย อิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์ ) ลงนาม.........อิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์..............................  

   

3.3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี

คำส่ังให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ

ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

3.5. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดย

ต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันท่ีงานแล้วเสร็จจนถึงวันท่ีย่ืนเอกสาร ซ่ึงเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ

หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนท่ี ผู้ว่าจ้าง เช่ือถือ โดยจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือ สำเนาสัญญา 

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกันในวันย่ืนข้อเสนอโครงการ 

4. การเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

4.1. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารนี้ 

4.2. ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 

4.3. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาตามวัน – เวลาท่ีกำหนด 

4.4. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันท่ียืนยันราคาสุดท้ายโดยภายในกำหนดยืนราคา ห้ามผู้

เสนอราคาถอนการเสนอราคา กรณีท่ี ผู้ว่าจ้าง จำเป็นต้องขอให้ผู้เสนอราคาขยายระยะเวลาการยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องทำ

การขยายกำหนดยืนราคาให้ ผู้ว่าจ้าง ตามความประสงค์ 

4.5. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำใบเสนอราคา  ตามขอบเขตการดำเนินการ ภายในวัน – เวลาท่ี ผู้ว่าจ้าง กำหนดพร้อมแสดง

รายละเอียดของราคาในแต่ละรายการ โดยแยกเป็นราคาการพัฒนาระบบและราคาการติดต้ังระบบลงลายมือช่ือแบบ

ออนไลน์หรือตามพ้ืนท่ีในแต่ละจังหวัด/ภาค ดังนี้  

4.5.1. ค่าการพัฒนาระบบจัดทำใบประมวลผลการศึกษาและลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Transcript) 

4.5.2. ค่าการติดต้ังระบบจัดทำใบประมวลผลการศึกษาและลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ แบบออนไลน์/คร้ัง จำนวน 

10 แห่ง 

4.5.3. ค่าการติดต้ังระบบจัดทำใบประมวลผลการศึกษาและลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในแต่ละพ้ืนท่ี/คร้ัง 

ดังต่อไปนี้  

4.5.3.1. กรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 6 แห่ง 

4.5.3.2. ภาคกลาง จำนวน 1 แห่ง 

4.5.3.3. ภาคตะวันออก จำนวน 1 แห่ง 

4.5.3.4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 แห่ง 

4.5.3.5. ภาคเหนือ จำนวน 4 แห่ง 

4.5.3.6. ภาคใต้ จำนวน 4 แห่ง 
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4.5.4. ค่าการพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Web Portal Control and 

Verification Center) พร้อมการติดต้ังและทดสอบ 

4.6. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำขอบเขตการดำเนินงานเป็นตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติตามรูปแบบดังนี้ 

ขอบเขตการดำเนินงาน ผู้ว่าจ้าง 

กำหนด 

ขอบเขตการดำเนินงานท่ีผู้

เสนอราคา เสนอ 

เปรียบเทียบขอบเขตการ

ดำเนินงานท่ีผู้เสนอราคาเสนอ 

เอกสารอ้างอิง 

ให้คัดลอกทุกหัวข้อตามคุณสมบัติ
ข้ันต่ำในเอกสารฉบับบนี้ 

ให้ระบุคุณสมบัติ หรือ 
ขอบเขตการดำเนินงาน ท่ี

บริษัทฯ เสนอ 

ระบุรายละเอียดการเปรียบเทียบ ให้ระบุเอกสารอ้างอิง
และเลขหน้า (ถ้ามี) 

ตัวอย่าง 

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลระบบ รายงาน การ

ดำเนินงานเดิมเพ่ือออกแบบระบบ
ในระยะเวลา 30 วัน 

ตัวอย่าง 

ผู้เสนอราคาจะดำเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลระบบ รายงาน 

การดำเนินงานเดิมเพ่ือ
ออกแบบระบบ โดยแบ่ง

ทีมงานเป็น 2 ทีม ในการ

วิเคราะห์ทำให้สามารถ

ดำเนินงานได้แล้วเสร็จภายใน 

20 วัน 

ตัวอย่าง 

ดีกว่าข้อกำหนด 

โดยสามารถลดระยะเวลาการ

ดำเนินงานจาก 30 วัน เหลือ 20 วัน 

ตัวอย่าง 

อ้างอิงแผนการ

ดำเนินการหน้า 11 

4.7. แผนการดำเนินงานพร้อมระบุวันและผู้รับผิดชอบรายกิจกรรมแบบละเอียด 

4.8. บุคลากรท่ีเสนอในโครงการทุกตำแหน่งพร้อมวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญ และใบประกาศนียบัตรท่ีไ ด้รับและเก่ียว ข้อง

กับการดำเนินโครงการ  

4.9. เงื่อนไขการรับประกันและการบริการหลังการขาย โดยจัดทำเป็นข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ จำนวน

คร้ัง พร้อมระยะเวลาการรับประกัน และข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

4.10. ผลงานการให้บริการระบบงานท่ีมีผลงานประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียง กับงานจ้างนี้ หรือ ผลงานด้านการพัฒนาระ บบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้จ ัดทำข้อม ูลรายละเอียดขอบเขตการดำเน ินงาน รายละเอียดระบบงานที ่ พัฒนา 

(Functional และ Non-functional requirements) ข้ันตอนการดำเนินงาน เป็นอย่างน้อย โดยผลงานนี้จะใ ช้ในกา ร

ประเม ินความสามารถการดำเน ินโครงการ  โดยหากคณะกรรมการพิจารณาผลม ีข้อสงสัยในงานที ่ทำการเสนอ 

คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพ่ิมเติมรวมถึงการนัดหมายเพ่ือนำเสนอผลงานท่ีเคยดำเนินการ 

5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

การพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอคร้ังนี้ ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price 

Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักท่ีกำหนด ดังนี้ 

5.1. เกณฑ์ราคาท่ีย่ืนเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักร้อยละ 30 
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5.2. เกณฑ์คุณภาพ กำหนดน้ำหนักร้อยละ 70 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ตามภาคผนวก ก. ประกอบด้วยหัวข้อท่ีพิจารณา 

ดังนี้ 

5.2.1. ผลงานและประสบการณ์ทำงานของผู้เสนอราคา (20 คะแนน) 

5.2.2. ความรู้ความเข้าใจในโครงการ (40 คะแนน) 

5.2.3. แผนและวิธีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ (20 คะแนน) 

5.2.4. ความพร้อมและความเช่ียวชาญของคณะทำงาน (20 คะแนน) 

5.3. ผู้ว่าจ้างจะประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาโดยเชิญผู้เสนอราคาท่ีผ่านคุณสมบัติผู้เสนอราคา (ข้อ 3) และผ่านการ

พิจารณาคุณสมบัติทางเทคนิค เพ่ือนำเสนอแนวคิดและระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทาง

การศึกษา (Digital Transcript) ท่ีเสนอในโครงการ 

5.4. ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธ์ิในการลงนามทำสัญญาต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการจ้างพัฒนา

ระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Digital Transcript) แล้วเท่านั้น 

6. ขอบเขตการดำเนินการ 

6.1. เก็บรวบรวมความต้องการ (Requirement) จากผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการใช้งานจากมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยกลุ่มผู้ใช้งาน

ต้องประกอบด้วยผู้ใ ช้งาน (User)  และ ผู้ดูแลระบบ (Administrator) เป็นอย่างน้อย และสรุปเป็นเอกสารข้อกำหนด

ความต้องการระบบ พร้อมทั ้งเอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยการพัฒนาระบบต้องสอดคล้องตาม 

ภาคผนวก ข. คุณสมบัติทางเทคนิคระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา โดยผู้ว่าจ้างจะ

ประสานงาน เพื ่อให้ผู ้ร ับจ้างทำการเก็บรวบรวมความต้องการ ( Requirement) ของผู ้ ใช้และผู ้ดูแลระบบจาก

มหาวิทยาลัยต่างๆ   

6.2. การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบในโครงการ ต้องมีความสอดคล้องตาม “ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื ่อสารที ่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก ส์ ว่าด้วยการจ ัดทำหนังสือร ับรองในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ. 11-2560)” 

6.3. กำหนดคุณสมบัติข้ันต่ำของเคร่ืองแม่ข่ายท่ีผู้ว่าจ้างจะต้องจัดเตรียมให้กับผู้รับจ้าง  

6.4. ดำเนินการติดต้ังและทดสอบระบบสำหรับการใช้งานบนเคร่ืองแม่ข่ายหรือบนระบบท่ีผู้ว่าจ้างกำหนด 

6.4.1. ผู้ว่าจ้างร่วมกับมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัดเตรียมเคร่ืองแม่ข่ายตามคุณสมบัติข้ันต่ำท่ีกำหนด พร้อมท้ังติดต้ัง

ระบบปฎิบัติการ Windows / Linux และทำการปิดช่องโหว่ของระบบปฎิบัติการให้เรียบร้อย ก่อนแจ้งให้ผู้รับ

จ้างเข้าดำเนินการติดต้ัง 

6.4.2. ผู้ว่าจ้างร่วมกับมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัดเตรียมระบบเครือข่าย (Network) เคร่ืองแม่ข่ายของระบบให้เช่ือมต่อ

กับเคร่ืองแม่ข่ายระบบทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ก่อนแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการติดต้ัง  

6.4.3. ผู้ว่าจ้างร่วมกับมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัดเตรียมระบบเครือข่าย (Network) เคร่ืองแม่ข่ายของระบบให้เช่ือมต่อ

กับอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเ ช่ือมต่อกับ CA Provider และ Time Stamp Authority (TSA) ของ สำนักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ก่อนแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการติดต้ัง  
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6.4.4. ผู้ว่าจ้างจะประสานทางมหาวิทยาลัยเพ่ือให้จัดเตรียม ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

6.4.4.1. ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์  สำหรับลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

6.4.4.2. บริการ e-Timestamping จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) 

6.4.5. ผู้ว่าจ้างจะจัดเตรียมเคร่ืองแม่ข่ายท่ีส่วนกลางและผู้รับจ้างดำเนินการติดต้ังระบบ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพัฒนา

และทดสอบการเช่ือมต่อ Service ก่อนติดต้ังระบบท่ีมหาวิทยาลัย 

6.4.6. ติดต้ังระบบบนอุปกรณ์ตามท่ีผู้ว่าจ้างกำหนด จำนวนไม่เกิน 30 มหาวิทยาลัย โดยคิดค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีได้

เสนอราคามาและต้องสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์และคุณสมบัติข้ันต่ำ 

6.4.7. โดยเมื่อส้ินสุดการพัฒนาแล้วให้ทำการทดสอบร่วมกับผู้ใช้งานหรือร่วมกับผู้ว่าจ้าง หากผลการทดสอบระบบยัง

ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุณสมบัติข้ันต่ำตามเอกสารฉบับนี้ ผู้รับจ้างต้องทำการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและ

ทำการทดสอบตามกระบวนการเดิม 

6.4.8. ทำการทดสอบเพ่ือหาช่องโหว่จากการพัฒนาระบบและต้องทำการพัฒนาเพ่ือป้องกันการโจมตีผ่านช่องโหว่

ดังกล่าว 

6.5. จัดฝึกอบรมการใ ช้งานกลุ่มผู้ดูแลระบบ 1 หลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 10 คน และ ผู้ใช้งานระบบ 1 หลักสูตร จำนวน

อย่างน้อย 20 คน ระยะเวลา 3 ช่ัวโมงต่อหลักสูตร โดยใช้สถานท่ีการจัดฝึกอบรมของผู้ว่าจ้าง ท้ังนี้ ผู้ว่าจ้าง สามารถ

กำหนดรูปแบบการอบรมท้ังแบบในสถานท่ีหรือออนไลน์ได้ 

6.6. จัดทำวีดีโอภาพเคลื ่อนไหว (VDO Clip)  การติดตั ้งและเซ็ทค่า (Configuration)  ต่างๆ ของระบบลงลายม ือช่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ดูแลระบบ 

6.7. จัดทำคู่มือการติดต้ังและเซ็ทค่า (Configuration) ต่าง ๆ ของระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ 

6.8. ดูแลรักษาระบบให้มีความพร้อมใช้งานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปีหลังจากส้ินสุดโครงการ โดยเข้าทำการตรวจสอบ

ออนไลน์และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Online Preventive Maintenance: PM) อย่างน้อย 3 คร้ัง 

6.9. แจ้งเตือนช่องโหว่ของระบบท่ีพัฒนาและซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในโครงการท้ังหมด หลังส่งมอบงานงวดสุดท้าย พร้อมเสนอแนะ

แนวทางการแก้ไข หรือ การลดผลกระทบจากช่องโหว่ดังกล่าว ก่อนการดำเนินการแก้ไข (ถ้ามี) 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินงานท้ังหมด 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (รวมวันหยุด) 

8. การส่งมอบงาน 

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยส่งมอบเป็นเอกสารจำนวน 1 ชุด (ยกเว้นเอกสารการทดสอบและอบรม) และส่ง

มอบเป็นข้อม ูลดิจ ิท ัลที ่สามารถแก้ไขได้ (Word processing หรือ Spreadsheet) รวมถึง ไฟล์ดิจ ิท ัลในรูปแบบ portable 

document format (pdf) ในส่ือบันทึกข้อมูลดิจิทัลแบบ Thumb drive จำนวน 2 หน่วย โดยการส่งมอบงานแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้ 

งวดท่ี 1 ส่งมอบภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา รายละเอียดการส่งมอบดังนี้ 

1) แผนการดำเนินโครงการพร้อมผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมโดยละเอียด 



  หน้า 6 / 17 

 

ลงนามผู้กำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นาย อุสรา วิสารทานนท์ ) ลงนาม.........อุสรา วิสารทานนท์......................... วันท่ี.....17/5/2564... 
กรรมการ                  ( นาย สุพัชรินทร์ กิ่งแก้ว ) ลงนาม.........สุพัชรินทร์ กิ่งแก้ว.............................           คร้ังท่ี.............2............. 
กรรมการและเลขานุการ   ( นาย อิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์ ) ลงนาม.........อิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์..............................  

   

2) รายงานการออกแบบสำหรับการพัฒนาระบบจัดทำใบประมวลผลการศึกษาและลงลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Transcript) ประกอบด้วย 

• เอกสารข้อกำหนดความต้องการระบบ (System Requirement Specification – SRS) 

• เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Design Specification - SDS)  

3) รายงานการออกแบบสำหรับการพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Web 

Portal Control and Verification Center) ประกอบด้วย 

• เอกสารข้อกำหนดความต้องการระบบ (System Requirement Specification – SRS) 

• เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Design Specification - SDS)  

4) เอกสารสรุปการประชุมทุกคร้ังท่ีเข้าดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย การประชุมเร่ิมต้นโครงการ การประชุม

สัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานหรือการประชุมเพ่ือสรุปหรือการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการ 

5) เอกสารคู่มือการเช่ือมต่อกับรระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทาง การ ศึกษา 

(Digital Transcript)  

6) ส่ือบันทึกข้อมูลดิจิทัลแบบ Thumb drive โดยบันทึกข้อมูลเอกสารงวดงานท่ี 1 

งวดท่ี 2 ส่งมอบภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา รายละเอียดการส่งมอบดังนี้ 

1) เอกสารสรุปการพัฒนาระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Digital 

Transcript) ประกอบด้วย 

• เอกสารการทดสอบระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Digital 

Transcript) 

• เอกสารการทดสอบเพ่ือหาช่องโหว่จากการพัฒนาระบบ และการแก้ไข 

• เอกสารการปรับปรุงการออกแบบในกรณีท่ีการออกแบบจากงานงวดท่ี 1 ไม่สัมพันธ์กับการพัฒนา

ระบบ 

• เอกสารคู่มือสำหรับติดต้ัง และเซ็ทค่า (Configuration) ต่างๆ ของระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ 

• เอกสารคู่มือการใช้งานระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา 

สำหรับผู้ใช้งาน 

2) Source code ท่ีพัฒนาระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา รวมถึง

รูปภาพท่ีแสดงในระบบ โดย Source code หมายถึง ชุดคำส่ังท่ีใช้พัฒนา “ระบบ” สำหรับโครงการนี้ ท่ียัง

ไม่ผ่านการ compile  

3) Library ของผู้รับจ้างและ Library 3rd party อ่ืน ๆ ท่ีใช้ร่วมในการพัฒนาระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา 

4) ส่ือบันทึกข้อมูลดิจิทัลแบบ Thumb drive โดยบันทึกข้อมูลเอกสารงวดงานท่ี 2 
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งวดท่ี 3 ส่งมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา รายละเอียดการส่งมอบดังน้ี 

1) เอกสารสรุปผลการติดต้ังระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Digital 

Transcript) ประกอบด้วย 

• เอกสารผลการติดต้ังและการทดสอบระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของแต่ละสถานท่ีตามการ

ติดต้ังจริง 

2) ส่ือบันทึกข้อมูลดิจิทัลแบบ Thumb drive โดยบันทึกข้อมูลเอกสารงวดงานท่ี 3 

งวดท่ี 4 ส่งมอบภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา รายละเอียดการส่งมอบดังน้ี 

1) เอกสารสรุปผลการอบรมการใช้งานระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา 

(Digital Transcript) ประกอบด้วย 

• เอกสารคู่มือและเอกสารประกอบการฝึกอบรมการใช้งาน หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน  

• รายงานสรุปผลการฝึกอบรมการใช้งาน หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน 

• วีดีโอภาพเคล่ือนไหว (VDO Clip) การติดต้ังและเซ็ทค่า (Configuration) ต่างๆ ของระบบลง

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ดูแลระบบ  

2) เอกสารสรุปการพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Web Portal Control 

and Verification Center) ประกอบด้วย 

• เอกสารการทดสอบระบบควบคุมและตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Web Portal 

Control and Verification Center)  

• เอกสารการทดสอบเพ่ือหาช่องโหว่จากการพัฒนาระบบ และการแก้ไข 

• เอกสารการปรับปรุงการออกแบบในกรณีท่ีการออกแบบจากงานงวดท่ี 1 ไม่สัมพันธ์กับการพัฒนา

ระบบ 

• เอกสารคู่มือสำหรับติดต้ัง และเซ็ทค่า (Configuration) ต่างๆ ของระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ 

• เอกสารคู่มือการใช้งานระบบควบคุมและตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษาสำหรับผู้ใช้งาน 

3) Source code ท่ีพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา รวมถึงรูปภาพท่ีแสดงใน

ระบบ โดย Source code หมายถึง ชุดคำส่ังท่ีใช้พัฒนา “ระบบ” สำหรับโครงการนี้ ท่ียัง ไม่ผ่านการ 

compile  

4) Library ของผู้รับจ้างและ Library 3rd party อ่ืน ๆ ท่ีใช้ร่วมในการพัฒนาระบบควบคุมและ ตรวจสอบ

เอกสารสำคัญทางการศึกษา 

5) ส่ือบันทึกข้อมูลดิจิทัลแบบ Thumb drive โดยบันทึกข้อมูลเอกสารงวดงานท่ี 4 

6) เอกสารสำหรับให้ผู้ใช้งานทดสอบระบบ (User Acceptant Test: UAT) 
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9. เงื่อนไขการชำระเงิน 

9.1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างใ ห้แก่ผู้รับจ้างเป็นเช็คขีดคร่อม หรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ว่าจ้างจะ หักภา ษี 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องจากมูลค่าของค่าจ้าง 

9.2. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายงวด โดยแบ่งเป็นจำนวน 4 งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานตามท่ีกำหนดไว้

ในเอกสารฉบับนี้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้ 

 

งวดท่ี 1 จ่ายตามจริงตามราคาท่ีผู้รับจ้างเสนอตามข้อ 4.5.1 เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดท่ี 1 และงวดท่ี 2  

ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องทุกรายการ และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

งวดท่ี 2 จ่ายตามจริงตามราคาท่ีผู้รับจ้างเสนอตามข้อ 4.5.2 และ ข้อ 4.5.3 ตามขอบเขตการดำเนิ นงานใน
โครงการฯ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดท่ี 3 ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องทุกรายการ และคณะกรรมการ

ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

งวดท่ี 3 จ่ายตาจริงตามราคาท่ีผู้รับจ้างเสนอตามข้อ 4.5.4 ตามขอบเขตการดำเนินงานในโครงการฯ เมื่อผู้

รับจ้างส่งมอบงานงวดท่ี 4 ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องทุกรายการ และคณะกรรมการไ ด้ตรวจ รับ

เรียบร้อยแล้ว 

 

10. เงื่อนไขการปรับ 

กรณีท่ีผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดหรือไม่สามารถส่งมอบงานได้ในแต่ละงวดตาม เงื่อนไขท่ีกำหนดไว้

ในเอกสารนี้ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่างานตามสัญญาในแต่ละงวด แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท 

จนกว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดหรือจนกว่าส่งมอบงานได้ถูกต้องครบถ้วนโดยเศษของวันจะถือเป็นหนึ่ง วันเต็ม  

ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาตามท่ีกำหนดใน  ข้อ 12 

(การรับประกันผลงาน / การบำรุงรักษา) ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง กรณีท่ีผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้รับจ้างต้องยอมให้

ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับเป็นรายช่ัวโมง ในอัตราร้อยละ 0.035 ของมูลค่าสัญญาต่อช่ัวโมง ในช่วงเวลาท่ีไม่สามารถใช้งานไ ด้ในส่ วน ท่ี

เกินกว่ากำหนดเวลาขัดข้องข้างต้น 

11. วงเงินในการจัดหา 

จำนวนเงินท้ังส้ิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) 

12. การรับประกันผลงาน / การบำรุงรักษา 

12.1. ผู้รับจ้างต้องรับประกันความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับระบบ โดยระบบต้องสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีเป็นระยะเ วลาอ ย่าง

น้อย 1 ปี นับจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้ายและคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากเกิดความเสียหายใด ๆ ผู้รับ

จ้างจะต้องทำการแก้ไขให้เป็นปกติ หลังจากได้รับแจ้ งท้ังนี้ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบและหากแก้ไขผ่านช่องทาง

ออนไลน์ได้ ให้ดำเนินการภายใน 24 ช่ัวโมง ยกเว้นไม่สามารถแก้ไขออนไลน์ไ ด้ใ ห้ ดำเนินการแก้ไขภายใน ระยะ เวลา 

ดังนี้  
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12.1.1. ภายใน 48 ช่ัวโมง สำหรับมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

12.1.2. ภายใน 72 ช่ัวโมง สำหรับมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีต่างจังหวัด 

12.2. ผู้รับจ้างต้องทำการบำรุง รักษาเชิงป้องกันออนไลน์  (Online Preventive Maintenance: PM) เพ่ือให้ระบบสาม ารถ

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดในข้อเสนอโครงการ 

12.3. ผู ้ร ับจ ้างต้องม ีช่องทางในการรับแจ ้งเหตุ โดยสามารถแจ้ง เหตุได้ทุกวันทำการ ทั ้งทางโทรศัพท์พื ้นฐาน หรือ 

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือข้อความทางตรง (Instant Message) และหลังจากท่ีรับ

แจ้งเหตุแล้ว จะตอบกลับภายใน 3 ช่ัวโมง 

12.4. ในกรณีท่ีบุคคลากร หรือเจ้าหน้าท่ีของผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานผิดพลาด บกพร่อง จนเป็นเหตุให้เกิดข้อพิพาท หรือมีความ

เสียหายเกิดข้ึนกับผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และจัดการกรณีข้อพิพาทนั้นให้ เส ร็จส้ิน

โดยเร็ว รวมถึงต้องจัดการให้มีการเปล่ียนแปลงบุคลากร หรือเจ้าหน้าท่ีใหม่ ตามท่ีผู้ว่าจ้างร้องขอ 

13. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

“ผู้รับจ้าง” จะต้องทำงานโดยสร้างสรรค์งานตามวัตถุประสงค์ของการจ้างด้วยความคิดและ ความสามารถของผู้รับจ้างเองและ

ต้องไม่ทำการคัดลอกหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอ่ืน 

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูลเอกสารและงานท่ี “ผู้รับจ้าง” ได้จัดทำข้ึนให้ตกเป็นของ “ผู้ว่าจ้าง” และบรรดาข้อมูล

เอกสาร ตลอดจนงานท่ี “ผู้รับจ้าง” ได้จัดทำข้ึนนี้ให้ถือเป็นความลับและตกเป็น กรรมสิทธ์ิและสิทธิของ “ผู้ว่าจ้าง” แต่เพียง ผู้

เดียวโดยห้ามมิให้ “ผู้รับจ้าง” นำไปเผยแพร่หรือพัฒนาต่อกับบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผู้ว่าจ้าง โดยไม่ได้รับการอนุญาตเด็ดขาด 

กรณีท่ี “ผู้รับจ้าง” มีความจำเป็นต้องการนำข้อมูลเอกสารและงานท้ังหมด (ผลงานท่ีเกิดจากการว่าจ้าง) ท่ี “ผู้รับจ้าง” ไ ด้

จัดทำข้ึน ไปดำเนินการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เพ่ือทำการขายสินค้านั้น “ผู้รับจ้าง” จะต้องทำความตกลงกันกับ “ผู้ว่าจ้าง” 

เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการ โดยการทำเป็นหนังสือเห็นชอบจากท้ังสองฝ่าย 

“ผู้รับจ้าง” จะต้องส่งมอบข้อมูลเอกสารและงานท้ังหมดท่ี “ผู้รับจ้าง” ได้จัดทำข้ึนให้แก่ “ผู้ว่าจ้าง” เมื่อส้ินสุดสัญญานี้ โดย

ผู้รับจ้างอาจเก็บสำเนาข้อมูล เอกสารและงานท่ีผู้รับจ้างได้จัดทำข้ึน ตามสัญญานี้ไว้กับตนได้แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสารนั้นไป

ใช้ในกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกับงาน โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก “ผู้ว่าจ้าง” ก่อน 

ข้อมูล เอกสาร รูปภาพ วีดีโอ หรือส่ือใด ๆ ท่ีได้จากผู้ว่าจ้าง หรือผู้ท่ีรับจ้างนำมาใช้ประกอบการดำเนินงาน “ผู้รับจ้าง” ต้อง

เก็บรักษาไว้เป็นความลับ ห้ามมิให้เผยแพร่โดยมิได้อนุญาตจาก “ผู้ว่าจ้าง”เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องส่ง คืน ผู้ ว่าจ้ าง เมื่อ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

“ผู้รับจ้าง” จะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ

อ่ืนใดของบุคคลอ่ืน อันเกิดจากการท่ี ผู้รับจ้าง ตัวแทน หรือลูกจ้างของ “ผู้รับจ้าง” นำมาใช้ในการปฏิบั ติง านตาม สัญญานี้  

ตลอดจนรับผิดชอบในค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการนี้ ท้ังนี้หากบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใ ช้สิทธิเรียก ร้ องใด ว่ามี การ

ละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ หรือสิทธิอ่ืนใด “ผู้รับจ้าง” ต้องดำเนินการท้ังปวงเพ่ือให้ การกล่าวอ้างหรือ การ

เร ียกร้องดังกล่าวระงับสิ ้นไปโดยเร็ว หาก “ผู ้ร ับจ้ าง” ม ิอาจกระทำได้และ “ผู ้ว ่าจ ้าง” ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ต่อ

บุคคลภายนอกอันเนื่องจากผลแห่งการละเมิดสิทธิดังกล่าว “ผู้รับจ้าง”ต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหาย ค่าปรับและค่าใช้จ่ายรวมท้ัง ค่า
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ฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทน “ผู้ว่าจ้าง” ท้ังนี้ “ผู้ว่าจ้าง” จะแจ้งให้ “ผู้รับจ้าง” ทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร เมื่อ “ผู้ว่า

จ้าง” ได้รับการกล่าวอ้าง หรือการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

14. การเก็บรักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับ 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานตามสัญญานี้ ท่ีผู้รับจ้างไ ด้รับจากผู้จ้าง  ซ่ึงรวมถึง

ข้อมูลต่าง ๆ ท่ี ผู้จ้างได้จัดทำข้ึนเนื่องจากการดำเนินงานนี้อย่างเป็นความลับ และ/หรือความลับทางการค้าของ ผู้จ้าง และผู้รับ

จ้างต้องหามาตรการในการจัดเก็บข้อมูลท่ีเป็นความลับให้มิดชิด ท้ังนี้ ผู้รับจ้างจะต้องลงนามใน “สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลท่ี เป็น

ความลับ” พร้อมสัญญาจ้าง 

 

15. เงื่อนไขอ่ืน ๆ 

15.1. ผู้ว่าจ้าง ทรงไว้ซ่ึงสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการดำเนินการจ้างโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์

ของทางราชการเป็นสำคัญ 

15.2. ผู้ว่าจ้าง สงวนสิทธ์ิท่ีจะดำเนินการจัดทำสัญญาเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น 

15.3. ผู้เสนอราคา ซ่ึง ผู้ว่าจ้าง ได้คัดเลือกไว้แล้ว ไม่มาทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในกำหนดเวลา โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ว่า

จ้าง สงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาว่าผู้เสนอราคานั้น เป็นผู้ท้ิงงานและจะแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบต่อไป 

15.4. ผู้ว่าจ้าง สงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงาน อัยการ

สูงสุด (ถ้ามี) 

15.5. ผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้ไปทำสัญญาจะต้องวางหลักประกันสัญญาจำนวนร้อยละ ๕ ของมูลค่าสัญญา  

15.6. ผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วง อีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การ

จ้างช่วงงานแต่บางส่วนท่ีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง แล้ว 

15.7. ข้อมูลและเอกสารใด ๆ ท่ีผู้รับจ้างได้รับทราบหรือได้รับจาก ผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้าของ ผู้ว่าจ้าง รวมท้ังผลงานท่ีส่งมอบ 

ผู้รับจ้างจะต้องถือเป็นความลับ ไม่นำไปเผยแพร่ให้บุคคลใดทราบเป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลาย ลักษณ์

อักษรจากผู้ว่าจ้าง 

15.8. ผู้ว่าจ้าง ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการจ่ายเงินทันที และ/หรือเรียกเงินคืน หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งม อบง านไ ด้ตาม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้าง (TOR) ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี เว้นแต่การท่ีผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ดังกล่าวเป็นผลมา

จากเหตุสุดวิสัย ความผิดของ ผู้ว่าจ้าง หรือมิได้เกิดจากความผิดของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

16. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

กลุ่มงานส่งมอบโครงการพิเศษ ฝ่ายท่ีปรึกษาดิจิทัลโซลูชันส์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

17. สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ได้ท่ี 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ช้ัน 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108  ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
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- E-mail    : cmp_division@dga.or.th  

- Website :  www.dga.or.th  

- โทรศัพท์    0-2612-6000 

- โทรสาร     0-2612-6012  
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ภาคผนวก ก 

เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพและคุณสมบัติท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ 

เกณฑ์พิจารณา รายละเอียดการพิจารณา การให้

คะแนน 
(มากสุด) 

1. ผลงานและประสบการณ์ทำงานของผู้เสนอราคา (20 

คะแนน) 

มีผลงานประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกับงานท่ีจ้าง

คร้ังนี้ เช่น ระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

10 

ผลงานมีข้ันตอนการดำเนินงานท่ีมีความซับซ้อนโดย

ต้องใช้ทักษะทางเทคนิคท่ีเก่ียวข้องหลายด้าน 

10 

2. ความรู้ความเข้าใจในโครงการ (40 คะแนน) มีความเข้าใจรายละเอียดและขอบเขตโครงการ 
รวมถึงกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง 

10 

การนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ (Software 

Development Methodology and Tools) การ

ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System 

Architecture Design) และแนวทางการเช่ือมโยง

ข้อมูลกับระบบงานอ่ืน 

20 

ตอบคำถามได้ถูกต้องทุกประเด็น และสามารถช้ีแจง

ได้อย่างชัดเจน 

10 

3. แผนและวิธีการดำเนินงาน (20 คะแนน) มีการนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการสอดคล้อง
ตามขอบเขตและงวดงาน 

10 

มีการนำเสนอแผนการรับประกันผลงาน แนวทางการ

แก้ไขปัญหาหากระบบมีข้อขัดข้อง และการบำรุงรักษา
เชิงป้องกัน 

10 

4. ความพร้อมและความเช่ียวชาญของคณะทำงาน (20 

คะแนน) 

มีบุคคลากรท่ีมีประสบการณ์ตรงหรือใกล้เคียงกับ

ขอบเขตงานท่ีจ้างคร้ังนี้ เช่น ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนา

ระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

10 

มีบุคคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการทำงานตามด้านท่ี

เก่ียวข้องมากกว่า 3 ปีข้ึนไป 

10 

รวม 100 
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ภาคผนวก ข 

คุณสมบัติทางเทคนิคระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา 

1. ระบบจัดทำใบประมวลผลการศึกษาและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Transcript) 
1.1 เป็นระบบงานท่ีรองรับการทำงานแบบติดต้ัง ณ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา สำหรับใช้ในการจัดทำใบประม วลผล

การศึกษา (Transcript) หรือเอกสารสำคัญทางการศึกษาอ่ืน ๆ ให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะของ 
PDF file และม ี XML file (ตามมาตรฐาน ขมธอ.14-2560 และ ขมธอ. 25-2563)  บรรจุอยู ่ภายใน โดยม ีลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) กำกับเอกสาร และมีการประทับเวลา (Time Stamp)  

1.2 ระบบ Digital Transcript รองรับการเ ช่ือมต่อจากระบบทะเบียนนักศึกษา ซ่ึงระบบทะเบียนนักศึกษาจะ ทำการ ส ร้าง  
Transcript ในรูปแบบ files (PDF file, XML file หรือ Text file) และเช่ือมต่อกับระบบ Digital Transcript ด้วยรูปแบบ 
Online Integration หรือ Batch Integration โดยมีลักษณะการเช่ือมต่อดังนี้  
1.2.1 การเช่ือมต่อแบบ Online Integration : ใช้ Web Service (Rest API)  
1.2.2 การเช่ือมต่อแบบ Batch Integration : ใช้ SFTP Protocol  

1.3 การส่งข้อมูลจากระบบทะเบียนนักศึกษามาท่ีระบบจัดทำใบประมวลผลการศึกษาและลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ รอง รับ
ไฟล์ 4 รูปแบบ ดังนี้ 
1.3.1 รับเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบ PDF file เพ่ือลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์กำกับเอกสารและมี กา ร

ประทับเวลา (Time Stamp) 
1.3.2 รับข้อมูลใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ในรูปแบบ PDF file และ Text file เพ่ือสร้างใบประม วลผล

การศึกษาใหม่ (Digital Transcript) ในรูปแบบของ PDF file โดยท่ีเอกสารประกอบด้วยเอกสาร PDF file (ตาม
มาตรฐาน ขมธอ. 11-2560) และ XML file (ตามมาตรฐาน ขมธอ. 25-2563) พร้อมมีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิก ส์
กำกับเอกสารและมีการประทับเวลา (Time Stamp) 

1.3.3 รับข้อมูลใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ในรูปแบบของ PDF file และ XML files โดย XML file ท่ีส่งมา
มีรูปแบบตามเอกสารมาตรฐาน ขมธอ. 25-2563 เรียบร้อยแล้ว เพ่ือสร้างเอกสาร ใบประมวลผลการศึกษาใ หม่  
(Digital Transcript) ในรูปแบบของ PDF file โดยท่ีเอกสารแต่ละชุดของ Digital Transcript ประกอบ ด้วย
เอกสาร PDF file (ตามมาตรฐาน ขมธอ. 11-2560) และ XML file (ตามมาตรฐาน ขมธอ. 25-2563) พร้อมมี
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์กำกับเอกสารและมีการประทับเวลา (Time Stamp) 

1.3.4 รับข้อมูลใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ในรูปแบบ Text file เพ่ือสร้างเอกสาร ใบประมวลผลการศึกษา 
(Digital Transcript)  ใหม่ในรูปแบบของ PDF file โดยท่ีเอกสาร ประกอบด้วยเอกสาร PDF file (ตามมาตรฐาน 
ขมธอ. 11-2560) และ XML file (ตามมาตรฐาน ขมธอ. 25-2563) พร้อมม ีลายมือชื ่ออิเ ล็กทรอนิกส์กำกับ
เอกสารและมีการประทับเวลา (Time Stamp) 

1.4 ในกรณีท่ีทางมหาวิทยาลัย ต้องการให้เอกสาร PDF ท่ีมีจัดทำจากระบบจัดทำใบประมวลผลการศึกษาและลงลายมื อช่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการเข้ารหัส (encryption) ทางระบบทะเบียนนักศึกษาจะส่ง password มาให้ระบบฯ พร้อมกับข้อมูล
ท่ีใช้ในการจัดทำเอกสาร 

1.5 กรณี PDF file ท่ีได้รับจากระบบทะเบียนนักศึกษา มีการบรรจุ Fonts มาด้วย ระบบจะทำการ convert PDF file ให้อยู่
ในรูปแบบของ PDF/A-3U ตามมาตรฐาน ขมธอ. 11-2560 ตารางท่ี 4 ข้อ 2 หน้า 17 

1.6 การจัดทำเอกสาร Digital Transcript ท่ีมีการรับข้อมูล XML file หรือ Text file และ PDF file ระบบจะส ร้า ง ข้อมูล 
Metadata (รูปแบบ Extensible Metadata Platform (XMP) ตามมาตรฐาน ขมธอ. 11-2560 ข้อ 5.1.1 (1) หน้า 19) 
ลงใน PDF file 

1.7 การจัดทำเอกสาร Digital Transcript ท่ีมีการรับข้อมูล XML file และ PDF file ระบบทำการตรวจสอบข้อมูล XML file 
ท่ีได้รับว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของ XML Schema ท่ีระบุตามมาตรฐาน ขมธอ. 25-2563 หรือไม่ 
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1.8 การจัดทำเอกสาร Digital Transcript ท่ีมีการรับข้อมูล Text file และ PDF file ระบบทำการ convert ข้อมูล Text file 
ให้เป็น XML file ตามข้อกำหนดของ XML Schema ท่ีระบุตามมาตรฐาน ขมธอ. 25-2563 

1.9 การจัดทำเอกสาร Digital Transcript ท่ีมีการรับข้อมูลเฉพาะ Text file ระบบจะทำการ  convert ข้อมูล ให้เป็น XML 
file ตามข้อกำหนดของ XML Schema ท่ีระบุตามมาตรฐาน ขมธอ. 25-2563 และทำการสร้าง PDF file ตามมาตรฐาน 
ขมธอ. 11-2560 โดย PDF file ที ่จะสร้างตาม  PDF Template กลาง 1 Template ที ่ผ ู ้ว ่าจ ้างออกแบบร่วม กับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ (ตามรูปแบบ Transcript ของแต่ละมหาวิทยาลัย) จะต้องมีการออกแบบและจัดทำ PDF Template 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยก่อน 

1.10 PDF Template กลางท่ีระบุในข้อ 1.9 ต้องออกแบบให้สามารถเปล่ียน Logo และช่ือมหาวิทยาลัยได้ ตามการต้ัง ค่า 
Configuration 

1.11 การจัดทำเอกสาร Digital Transcript ระบบจะสร้างข้อมูล Metadata ของ XML file ท่ีระบุตามมาตรฐาน ขมธอ. 11-
2560 ข้อ 5.1.1 (2) หน้า 20 

1.12 ระบบทำการลงลายม ือชื ่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Digital Signature) บน XML file ตามมาตรฐาน ขมธอ. 25 -2563 แบบ 
Advanced Electronic Signatures Basic (XAdES) 

1.13 ระบบทำการเช่ือมต่อกับระบบ Time Stamp Authority (TSA) ของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)  
เพื ่อประทับเวลารับรองการลงลายม ือชื ่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Digital Signature)  ตามมาตรฐาน RFC 3161 ที ่ระบุตาม
มาตรฐาน ขมธอ. 11-2560 (ข้อ 5.3.1 (2)) หน้า 27  

1.14 ระบบทำการลงลายมือชื ่ออิ เล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)  ของเอกสาร PDF file แบบ PAdES Basic ที ่ระบุตาม
มาตรฐาน ขมธอ. 11-2560 ข้อ 5.3.1 หน้า 27 โดยการใช้ Digital Certificate ท่ีทางมหาวิทยาลัยได้รับจาก CA provider  

1.15 ระบบทำการแนบข้อมูลเพ่ือใ ช้ในการตรวจสอบสถานะใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ว่าถูกเพิกถอนหรือไม่ 
(Certificate Revocation List)  ที ่ระบุตามมาตรฐาน ขมธอ. 11-2560 ข้อ 5.3.1 (4)  หน้า 28 เพื ่อทำให้ลายม ือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเช่ือถือ  

1.16 ระบบทำการกำหนดสถานะของ PDF file ท่ีได้ทำ Digital Signature ให้อยู่ในสถานะ Read Only  
1.17 มีหน้าจอ Web Application สำหรับผู้ดูแลระบบ เพ่ือ Upload ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามท่ีกำหนด (ทีละรายการ) ดังนี้ 

1.17.1 รับข้อมูล Transcript ในรูปแบบ PDF File เพ่ือทำการสร้างเอกสาร Digital Transcript ใหม่ในรูปแบบของ PDF 
file ท่ีประกอบด้วย Time Stamp และ Digital Signature 

1.17.2 รับข้อมูล Transcript ในรูปแบบ Text File และ PDF File เพ่ือทำการสร้าง เอกสาร Digital Transcript ใหม่ใน
รูปแบบของ PDF file ท่ีประกอบด้วย XML file (ตามมาตรฐาน ขมธอ. 25-2563), Time Stamp และ Digital 
Signature (ตามมาตรฐาน ขมธอ. 11-2560) 

1.17.3 รับข้อมูล Transcript ในรูปแบบ XML File (ตามมาตรฐาน ขมธอ. 25-2563) และ PDF File เพ่ือทำการสร้าง
เอกสาร Digital Transcript ใหม่ในรูปแบบของ PDF file ท่ีประกอบด้วย XML file, Time Stamp และ Digital 
Signature (ตามมาตรฐาน ขมธอ. 11-2560) 

1.17.4 รับข้อมูล Transcript ในรูปแบบ Text File เพ่ือทำการสร้างเอกสาร Digital Transcript ใหม่ในรูปแบบของ 
PDF file ท่ีประกอบด้วย PDF file ตามรูปแบบ Transcript ของแต่ละมหาวิทยาลัย , XML file (ตามมาตรฐาน 
ขมธอ. 25-2563), Time Stamp และ Digital Signature (ตามมาตรฐาน ขมธอ. 11-2560) 

1.18 มีหน้าจอ Web Application สำหรับการติดต้ัง Digital Certificate ท่ีใช้ในการทำ Digital Signature ของ PDF file ซ่ึงมี
คุณสมมบัติดังรายการต่อไปนี้ 
1.18.1 Private Key และ Certificate ท่ีติดต้ังในระบบจะถูกเข้ารหัสก่อนการจัดเก็บเพ่ือรักษาความปลอดภัย หรือ มี

กระบวนการรักษาความปลอดภัยของ Private Key และ Certificate อ่ืนท่ีเทียบเท่า 
1.18.2 รองรับการนำเข้าคู่กุญแจในรูปแบบดังรายการสู่ระบบ Digital Transcript 

1.18.2.1 PKCS#12 / PFX (Personal Information Exchange) 
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1.18.2.2 JKS (Java Key Store) 
1.19 มี Web Service เพ่ือให้บริการเ ช่ือมต่อกับระบบ Website หรือระบบทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการรับ

เอกสารสำคัญทางการศึกษามาตรวจสอบได้ โดยจะมีข้ันตอนในการตรวจสอบดังนี้ 
1.19.1 ตรวจสอบว่าข้อความใน PDF File ท่ีมีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ไม่ถูกเปล่ียนแปลงแ ก้ไข 

และลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยหน่วยงานท่ีออก PDF File นั้นจริง  
1.19.2 ตรวจสอบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ท่ีใช้ในการลงลายมือช่ือนั้น ออกโดยหน่ วยง านท่ีมี

อำนาจหรือมีตัวตนอยู่จริง (Certificate Authority) ท่ีสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รับรอง  
1.19.3 ตรวจสอบความน่าเ ช่ือถือของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ทุกใบ (Certificate Chain) ท่ีใช้ใน

การลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกยกเลิกหรือหมดอายุ ณ เวลาท่ีได้รับการประทับรับรอง (Time Stamping)  
1.20 มีหน้าจอ Web Application สำหรับผู้ดูแลระบบ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการลิขสิทธ์ิการใ ช้งานระบบ ประกอบ ด้วย

ฟังก์ชัน ลงทะเบียนขอใช้งานระบบ, เปิดใช้งานระบบ, เพ่ิม License Key  เป็นต้น 
1.21 มีฟังก์ชันขอตรวจสอบลิขสิทธ์ิการใช้งานจากส่วนกลางมายังระบบควบคุมและตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษาของ ผู้

ว่าจ้าง เมื่อโปรแกรมเร่ิมใช้งานและตามช่วงระยะเวลา เช่น Daily หรือเวลาท่ีกำหนด  
1.22 มีฟังก์ช่ันในการจัดส่งสถิติการใช้งานไปจัดเก็บท่ีระบบควบคุมและตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษาของ ผู้ว่าจ้าง ตาม

รอบระยะเวลาท่ีกำหนด 
1.23 มีฟังก์ชันในการจัดส่งสถานะใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ไปจัดเก็บท่ีระบบควบคุมและตรวจสอบเอกสา ร

สำคัญทางการศึกษาของผู้ว่าจ้าง 
1.24 มีหน้าจอ Web Application สำหรับผู้ดูแลระบบ แสดงรายงานสถิติในการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา  

1.24.1 จำแนกตามประเภทของ Service 
1.24.2 จำแนกตาม ปี เดือนและวันท่ี 
1.24.3 จำแนกตามระดับการศึกษาและคณะ สำหรับเอกสาร Digital Transcript ท่ีมี XML file 

2. ระบบควบคุมและตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Web Portal Control and Verification Center) 
2.1 เป็นระบบที ่ติดตั ้งที ่ส ่วนกลาง  สำหรับควบคุมการใช้งานของ ระบบจัดทำใบประมวลผลการศึกษาและลงลายม ือช่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Transcript) ซ่ึงติดต้ังท่ีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา และเป็นระบบท่ีใช้ในกา รตรวจสอบ
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารสำคัญทางการศึกษา โดยให้บริการ 3 รูปแบบดังนี้ 

2.1.1 แบบหน้าจอ Web Application  
2.1.2 แบบ Online Integration  
2.1.3 แบบ Batch Integration 

2.2 มีหน้าจอ Web Application สำหรับบุคคลท่ัวไปใช้งานผ่าน Internet เพ่ือทำการ Upload เอกสารสำคัญทางกา ร ศึกษา 
เพ่ือทำการตรวจสอบ Digital Signature และมีหน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ 

2.3 มี Web Service สำหรับให้บริการแก่ระบบอ่ืนๆ ในการตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา แบบตรวจสอบทีละ File 
พร้อมส่งผลการตรวจสอบกลับในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย เช่น JSON Format หรือ Excel File เป็นต้น 

2.4 มี Batch Service ผ่าน SFTP protocol สำหรับให้บริการแก่ระบบอ่ืนๆ ในการตรวจสอบเอกสารสำคัญทาง กา ร ศึกษา
แบบหลายไฟล์พร้อมกันได้ พร้อมส่งผลการตรวจสอบกลับในรูปแบบของ Batch Results (JSON Format) หรือ Excel 
File 

2.5 มีฟังก์ชันตรวจสอบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเ ช่ือม ต่อ โดยใช้ API ของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)  
โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้ประสานงานขอการเช่ือมต่อกับ สพธอ. โดยมีการแสดงผลการตรวจสอบอย่างน้อย ดังนี้ 
2.5.1 Transaction ID ขอการตรวจสอบแต่ละคร้ัง 
2.5.2 ผลตรวจสอบเอกสาร (Document Validate Result) น่าเช่ือถือหรือไม่ 
2.5.3 ช่ือไฟล์ (File Name) ท่ีส่งมาตรวจสอบ 
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2.5.4 ขนาดไฟล์ (File Size) ท่ีส่งมาตรวจสอบ 
2.5.5 วัน-เวลาท่ีทำการตรวจสอบ (Processing Date Time) ตามเวลาในประเทศไทย 
2.5.6 ผลการตรวจสอบลายมือช่ือดิจิทัล (Digital Signature Validation Result) น่าเช่ือถือหรือไม่ 
2.5.7 หน่วยงานผู้ลงลายมือช่ือดิจิทัล (Organization Name) 
2.5.8 ผู้ลงลายมือช่ือดิจิทัล (Digital Signature Signer) 
2.5.9 วันท่ีลงลายมือช่ือดิจิทัล (Sign Digital Signature Date) ตามเวลาในประเทศไทย 
2.5.10 ผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) 
2.5.11 วันหมดอายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Expiration Date) ตามเวลาในประเทศไทย 
2.5.12 สถานะ (Status) ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ว่าหมดอายุ หรือถูกเพิกถอนการใช้งานแล้วหรือไม่ 

2.6 กรณีท่ีเอกสารเป็น Digital Transcript ระบบจะทำการตรวจสอบ XML ท่ีแนบใน PDF File ว่าเป็นไปตามม าตรฐ าน 
ขมธอ. 25-2563 หรือไม่ 

2.7 ตรวจสอบรูปแบบลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ว่าอยู่ในรูปแบบ XAdES Basic ตามมาตรฐาน ขมธอ. 14-
2560 ข้อ 5.1 หน้า 14 หรือไม่ 

2.8 ตรวจสอบรูปแบบลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ว่าอยู่ในรูปแบบ PAdES Basic ตามมาตรฐาน ขมธอ. 11-
2560 ข้อ 5.3.1 

2.9 เ ป ็ น เ อกสา รประ เ ภท  PDF/A เ วอร ์ ช ั ่ น  3 สอดคล ้ อง ใ น ระ ดับ  U (Level U Conformance) ตาม ม าตรฐ าน  
ขมธอ. 11-2560 หรือไม่ 

2.10 มีหน้าจอ Web Application สำหรับผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ใช้ในการตรวจสอบและอนุมั ติการลงทะเบียนขอใช้งาน (ขอ 
License Key) จากระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ซ่ึงติดต้ังท่ีสถาบัน กา ร ศึกษา/
มหาวิทยาลัย  

2.11 มีฟังก์ช่ันสำหรับสร้าง License Key ให้กับการลงทะเบียนขอใช้งานท่ีไ ด้รับการอนุมั ติแล้ว เพ่ือส่งกลับไ ปยั งระบบลง
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาซ่ึงติดต้ังท่ีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

2.12 ม ีหน้าจอ Web Application สำหรับผู ้ดูแลระบบส่วนกลาง ตรวจสอบสถานะใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ( Digital 
Certificate) ของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา เช่น วันหมดอายุ จำนวนวันคงเหลือท่ีใช้งานได้ เป็นต้น 

2.13 มีระบบแจ้งเตือนเมื่อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละสถาบันการศึกษาใกล้หมดอายุ โดยจะแจ้งเตือนทางอีเม ล์ไป ยัง ผู้
ติดต่อของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ท่ีได้ลงทะเบียนไว้ 

2.14 มี Web Service สำหรับตรวจสอบ License จากระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาซ่ึง
ติดต้ังท่ีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา เพ่ือตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบ 

2.15 มี Web Service สำหรับรับข้อมูลใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีใช้ในระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสา รสำ คัญ
ทางการศึกษาซ่ึงติดต้ังอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา เพ่ือใช้ในการตรวจสอบสถานะและแจ้งเตือนการหมดอายุ 

2.16 มี Web Service สำหรับรับข้อมูลสถิติของการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางกา ร ศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

2.17 ดำเนินการจัดหาและติดต้ังใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) สำหรับระ บบควบ คุม และ
ตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา ( Web Portal Control and Verification Center) ท่ีพัฒนาในโครงการ โดย
ใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) จะมีอายุอย่างน้อยเท่ากับ 1 ปีนับจากวันตรวจรับง วด
สุดท้าย 

2.18 มีหน้าจอ Web Application สำหรับตรวจสอบการทำงานของระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำ คัญทาง
การศึกษาท่ีติดต้ังอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ดังนี้ 
2.18.1 สถานะการเปิด/ไม่เปิดใช้งานระบบของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 
2.18.2 วันเวลาล่าสุดท่ีเข้ามาขอตรวจสอบ License ของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

2.19 มีหน้าจอ Web Application แสดงสถิติสรุปยอดต่างๆ ดังนี้  
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2.19.1 การลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารจากระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำ คัญ ทาง
การศึกษาซ่ึงติดต้ังอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาจำแนกตาม สถาบันการศึกษา ปี เดือนและวันท่ี 

2.19.2 การลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามระดับการศึกษา คณะในแต่ละสถาบันการศึกษา สำหรับเอกสาร 
Digital Transcript ท่ีมี XML file 

2.19.3 การตรวจสอบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาซ่ึง
ติดต้ังอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา จำแนกตาม สถาบันการศึกษา ปี เดือนและวันท่ี 

2.19.4 การตรวจสอบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่วนกลาง จำแนกตาม สถาบันการศึกษา ปี เดือนและวันท่ี 
2.20 จัดทำรายงานสถิติสรุปยอดการตรวจสอบเอกสาร Digital Transcript และ PDF อ่ืนๆ ดังนี้  

2.20.1 จำแนกตามวันท่ีตรวจสอบ (รายวัน รายเดือน หรือรายปี) 
2.20.2 จำแนกตามสถาบันการศึกษาผู้ออก Digital Transcript 
2.20.3 จำแนกตามระดับการศึกษา คณะในแต่ละสถาบันการศึกษา สำหรับเอกสาร Digital Transcript ท่ีมี XML file 
2.20.4 จำแนกตามผลการตรวจสอบ เช่น 

• รูปแบบของ XML File เป็นไปตามมาตรฐาน ขมธอ. 25-2563 หรือไม่ 
• รูปแบบของการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ XML File เป็น XAdES หรือไม่ 
• รูปแบบของ PDF File เป็น PDF/A-3U หรือไม่ 
• รูปแบบของการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ PDF File เป็น PAdES หรือไม่ 
• ข้อมูล Digital Transcript มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือไม่ เป็นต้น 

 


