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ขอกําหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) 

งานจางพัฒนาเครื่องมือสืบคนขอมูลเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอรมสําหรับใหบริการขอมูลเปด 

(Search Engine for Improvement Open Data Platform) 

ของ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)   

  
1. ความเปนมา 

ปจจุบันเปนยุคท่ีถูกขับเคลื่อนดวยขอมูลและสารสนเทศ ขอมูลจึงถือเปนสิ่งสำคัญยิ่งตอการดำเนินงาน 
เพื่อนำมาใชในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใหกับทุกภาคสวน รวมถึงการนำ
ขอมูลไปใชประโยชนในการพัฒนาบริการหรือตอยอดนวัตกรรม ซึ่งหนวยงานตาง ๆ มีการนำเทคโนโลยีเขามา
ชวยในการเก็บและประมวลผลขอมูล แตในปจจุบันขอมูลสวนใหญของภาครัฐถูกจัดเก็บอยูภายในหนวยงาน
หรือระหวางหนวยงานเปนหลัก สงผลใหการพัฒนาบริการหรือการใชประโยชนจากขอมูลยังมีขอจำกัด การ
เปดเผยหรอืแบงปนขอมูลเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนจากขอมูล จึงเปนสิ่งจำเปนตอการดำเนินงานของ
หนวยงานของรฐัในทุกระดับ ทั้งในระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันและระหวางหนวยงานของรัฐกับประชาชน 
เพื่อใหทุกภาคสวนเขาใจถึงสถานการณและแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ท่ีมีความซับซอน ปรับเปลี่ยนใหเปน
การทำงานเชิงรุก เนนการยกระดับไปสูความรวมมือกัน แสวงหาความคิดรเิริ่มและสรางนวัตกรรม แสดงถึง
ความโปรงใสของการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐ และสรางประโยชนในการอำนวยความสะดวกแก
ประชาชนในการเขาถึงขอมูล รวมถึงสนับสนุนใหภาคเอกชนและภาคประชาชนนำขอมูลท่ีเปดเผยไปสราง
นวัตกรรมและบริการเพ่ือยกระดับการพัฒนาประเทศ 

ดวยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หรือ สพร. เปนหนวยงานกลางของระบบรัฐบาล
ดิจิทัล ซึ่งมีหนาที่ใหบริการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา บริหารจัดการ และใหบริการโครงสรางพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบการใหบริการหรือแอปพลิเคชันพ้ืนฐานของหนวยงานภาครัฐและหนวยงานอ่ืนเกี่ยวกับ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งจัดทำมาตรฐาน แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ และวิธีการทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือเชื่อมโยงสงเสรมิสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ การเปดเผยขอมูลภาครฐั
ผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนขอมูลดิจิทัลภาครัฐเพ่ืออำนวยความสะดวกใน
การใหบริการประชาชนและการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดยีว ท่ีประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย รวมถึงการ
ใหคำปรึกษาและสนับสนุนหนวยงานภาครัฐในการบริหารจัดการโครงการดานเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิเชน 
สงเสริมสนับสนุนการใหบรกิารดานวิชาการ จัดทำหลักสูตรอบรมเพ่ือยกระดับทักษะความรูความสามารถ
สำหรับเจาหนาท่ีรัฐเก่ียวกับรัฐบาลดิจิทัล ศึกษา วิจัย สรางนวัตกรรม และสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการ 
งานวิจัยสำหรับนวัตกรรมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อยกระดับการบริการของภาครัฐใหดียิ่งข้ึน  

ในการนี้ สพร. จึงริเร่ิมจัดทำโครงการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการใหบริการ
ภาครฐั ทั้งในระดับกอง กรม ไปจนถึงระดับกระทรวง รวมทั้งสำนักงานตาง ๆ ที่อยูภายใตการกำกับดูแลของ
ภาครฐั  และการเปดเผยขอมูลใหประชาชน และภาคเอกชนรับทราบ จึงดำเนินการจัดจางเพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีสำหรับการคนหาและประเมินคุณภาพของขอมูลของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือเปนการสรางความ
ตระหนักและรับผิดชอบในการสรางขอมูลท่ีมีคุณภาพ โดยเทคโนโลยีที่พัฒนาจะสามารถคนหาขอมูลท่ีเผยแพร
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อยูบนเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ และจัดเรียงลำดับคุณภาพของขอมูล ซึ่งจะอำนวยความสะดวกผูใชงาน
ขอมูลท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนในการเขาถึงขอมูลและงายตอการนำขอมูลไปใชตอยอด
สรางเปนนวัตกรรมบริการตามความตองการวัตถุประสงค 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีหรือเทคนิคท่ีมีความเหมาะสมในการรวบรวมชุดขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอก

เพ่ือเชื่อมโยงมายังศูนยกลางขอมูลเปดภาครฐั 
2.2 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหรือเทคนิคที่มีความเหมาะสมสำหรับการคนหาและประเมินคุณภาพของขอมูล

เปดที่เหมาะสม ที่สอดคลองกับมาตรฐานขอมูลเปดสากลและมาตรฐานของ สพร.   
2.3 เพื่อกระตุนใหภาครัฐทำการพัฒนาและเปดขอมูล (Open Data) ที่มีคุณภาพตามหลัก Machine 

readable (ขอมูลท่ีอยูในรูปแบบและมีโครงสรางที่พรอมใหนำไปประมวลผลใชงานตอได) ของ สพร. 

3. คุณสมบัติผูเสนอราคา  
3.1 ผูเสนอราคาจะตองเปนนติิบุคคล ที่มอีาชีพรับงานตามท่ีระบุไวในเอกสารน้ี 
3.2 ผูเสนอราคาตองเปนผูที่มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.4 ผูเสนอราคาตองไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
3.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐ

ไวชั ่วคราว เนื่องจากเปนผูที ่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตาม
ระเบียบที ่ร ัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามที ่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.6 ผูเสนอราคาตองไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน และไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้ง
งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้ง
งานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคลนั้นดวย 

3.7 ผูเสนอราคาตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.8 ผูเสนอราคาไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคำสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 

3.9 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื ่นขอเสนอ หรือไมเปน
ผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

3.10 ผูเสนอราคาจะตองมีผลงานดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในวงเงินไมนอยกวา 1,000,000 บาท 
(หนึ่งลานบาทถวน) โดยตองเปนผลงานสัญญาเดียวยอนหลังไมเกิน 3 ปนับจากวันที่งานแลวเสร็จ
จนถึงวันที่ประกาศประกวดราคาหรือวันท่ียื่นขอเสนอ แลวแตวิธีการจัดจางที่กำหนด ซึ่งเปนผลงานที่
เปนคู สัญญาโดยตรงกับหนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่ สพร. เชื่อถือ โดยจะตองแนบ 
สำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญา พรอมกับการยื่นขอเสนอโครงการดวย 
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4. การเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้  
4.1 ผูยื่นขอเสนอตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารนี้   
4.2 ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว  
4.3 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอราคาตามวัน-เวลา ที่กำหนด 
4.4 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา  90  วัน นับแตวันที่ยืนยันราคาสุดทายโดย

ภายในกำหนดยืนราคา หามผูยื่นขอเสนอถอนการเสนอราคา กรณีที่ สพร. จำเปนตองขอใหผูยื่นขอ
เสนอขยายระยะเวลาการยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองทำการขยายกำหนดยืนราคาให สพร. ตามความ
ประสงค 

4.5 ผู ยื ่นขอเสนอจะตองจัดทำใบเสนอราคาพรอมแสดงรายละเอียดของราคาในแตละรายการตาม
ขอบเขตการดำเนินการ ภายในวัน-เวลาที่ สพร. กำหนด  

4.6 ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดทำขอบเขตการดำเนินงานเปนตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติตามรูปแบบดังนี้ 
 

ขอบเขตการดำเนินงาน 
สพร. กำหนด 

ขอบเขตการดำเนินงานที่
ผูย่ืนขอเสนอ  

เปรียบเทียบขอบเขตการ
ดำเนินงานที่ผูยื่นขอเสนอ 

เอกสารอางอิง 

ใหขอบเขตการดำเนินงาน
ท่ี สำนักงานกำหนด 

ใหระบุขอบเขตการ
ดำเนินงานที่ผูยื่นขอเสนอ 

ใหระบุจุดที่ดีกวา หรือ 
เทียบเทา 

ใหระบุเอกสารอางอิง 
(ถามี) 

4.7 ผูยื่นขอเสนอจัดทำแผนการดำเนินงาน และสถาปตยกรรมของระบบ 
4.8 ผูยื่นขอเสนอจัดทำเงื่อนไขการรับประกันและการบริการหลังการขาย 
4.9 สพร. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลงนามในสัญญาจางตอเมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณแลวเทาน้ัน 

 

5. เกณฑการพิจารณาคดัเลือกขอเสนอ 
 การจัดจางครั้งนี้เปนงานที่มีความชับซอนและมีขอจำกัดดานเทคนิค ซึ่งมีความแตกตางกันไปตาม
ลักษณะ ชนิดประเภทของงาน ซึ่งไมอยูบนพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งผูยื่นขอเสนอตองแสดงใหเห็นถึงความพรอม
และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานตามขอบเขตการดำเนินงาน สพร. จะพิจารณาคัดเลือกผูยื ่นขอเสนอที่ผาน
เกณฑดานคุณภาพ (ขอเสนอดานเทคนิค) และเกณฑราคา โดยมีสัดสวนน้ำหนักของเกณฑคุณภาพ 
(ขอเสนอดานเทคนิค) น้ำหนักรอยละ 70  และเกณฑราคาน้ำหนักรอยละ 30 โดย สพร. จะดำเนินการ
ตามลำดบั ดังน้ี 

5.1 ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และความครบถวนถูกตองของเอกสารหลักฐานตาง ๆ แลว
พิจารณาคัดเลือกรายที่ไมมีผลประโยชนรวมกัน มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตางๆ ครบถวน
ถูกตอง และพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคตอไป สำหรับรายที่มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีคุณสมบัติ 
หรือยื่นเอกสารหลักฐานตาง ๆ ไมครบถวนถูกตอง สพร. จะไมทำการประเมินคาประสิทธิภาพตอ
ราคาตามหลักเกณฑท่ีกำหนด 

 



4 
 

 
ลงนามผูกำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นาย มนตศักดิ์ โซเจรญิธรรม ) ลงนาม................................................................... วันที่....6 / 9 / 2564... 
กรรมการ                  ( นาย ศิวัสน ลายสนิทเสรีกุล ) ลงนาม..................................................................          ครั้งที่.........2.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นาย กฤศพัฒ  วิมลเจริญ ) ลงนาม...................................................................  

5.2 พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของผูรับจางทุกราย หากผูประสงคจะเสนอราคาใดมีคุณสมบัติไมถูกตอง 
หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวน สพร. จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผู
ประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิดแผกในสวนที่
มิใชสาระสำคัญเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ สพร. เทานั้น ทั้งนี้ สพร. จะเชิญ
ใหผูยื่นขอเสนอทุกรายที่มีคุณสมบัติและยื่นเอกสารครบถวนถูกตองตามขอ 5.1 นำเสนอดานเทคนิค 
โดยจะพิจารณาประเมินคาประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
5.2.1  การนำเสนอทางเทคนิค แนวทางการติดตั้งและพัฒนาระบบ (คะแนนเต็ม 70 คะแนน) ดังน้ี  

- คุณวุฒิและประสบการณบุคลากรของผูย่ืนขอเสนอ (10 คะแนน) 

- ผลงานของผูยื่นขอเสนอ (10 คะแนน) 

- เกณฑความรูความเขาใจในโครงการและระบบที่นำเสนอ โดยพิจารณาการนำเสนอที่

ชัดเจน และ ครบถวน (25 คะแนน) 

- เกณฑการนำเสนอแนวทางการติดตั้งและพัฒนาระบบ และ การออกแบบสถาปตยกรรม

ระบบ โดยพิจารณาจากรูปแบบที่ทำงานไดรวดเรว็ บริการจัดการไดงาย และอธิบายได

ประจักษชัด (25 คะแนน) 

ท้ังนี้ ขอเสนอดานเทคนิคท่ีผานเกณฑการพิจารณา ตองไดรบัคะแนนการประเมินดาน
คุณภาพดานเทคนิค  (Technical Performance) ไมนอยกวารอยละ 75 (ตามขางตนไมนอยกวา 
52.5 คะแนน) ตามภาคผนวก ข. (เกณฑการใหคะแนน) 

5.3 ขอเสนอดานเทคนิคที่ผานเกณฑการพิจารณาตามขอ 5.2 จะไดรับการประเมินคาประสิทธิภาพตอ
ราคาตามสัดสวนขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาที่กำหนดและจัดลำดับเรียงตามคะแนน 
ขอเสนอที่ไดรับคะแนนประเมินสูงสุดจะไดรับการคัดเลือก และ สพร. จะพิจารณาเจรจาตอรองราคา
ตามท่ีเห็นสมควรเพื่อประโยชน สพร. ตอไป 

5.4 กรณีผูไดรับการคัดเลือกไมดำเนินการทำสัญญาภายในวันเวลาที่กำหนด สพร. จะพิจารณาเรียกราย
ลำดับถัดไปเพื่อเจรจาตอรอง และ/หรือ ทำสัญญาตอไป หรืออาจพิจารณายกเลิกการประกาศเชิญ
ชวน เพ่ือดำเนินการใหมตามวิธีหรอืข้ันตอนตามระเบียบท่ีเกี่ยวของตอไป 

6. ขอบเขตการดำเนินงาน  
6.1. ผูรับจางตองดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการในภาพรวมตลอดระยะเวลาของโครงการ 
6.2. ผู รับจางออกแบบแผนการดำเนินโครงการ (Project Planning) แบบ Agile Development โดย

ออกแบบแผนการดำเนินงานทั้งโครงการ และออกแบบแผนการดำเนินงานตามฟงกชันงานขอ 6.19 
โดยจะตองแบงการสงงานออกเปนงวดที่ 2 ไมนอยกวา 3 ฟงกชันงานหรือมากกวาจนครบจำนวน
ฟงกชันงานทั้งหมด และการสงงานออกเปนงวดที่ 3 จนครบจำนวนฟงกชันงานทั้งหมด ตามความ
เห็นชอบจาก สพร. 

6.3. ผูรับจางตองดำเนินการวิเคราะหระบบและขอมูล (System and Data Analysis) และจัดทำความ
ตองการของระบบ (System Requirements Specification) และสถาปตยกรรมของระบบ (System 
Architecture) ที่สอดคลองกับระบบงานของหนวยงานภาครัฐตามที่ สพร. กำหนด เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก ก หรือแลวแต สพร. เห็นชอบ 
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6.4. ผูรับจางตองดำเนินการออกแบบกรณีทดสอบ (Test Case) และแผนทดสอบตางๆ ของระบบโดยการ
ออกแบบทั้งหมดจะตองไดรับความเห็นชอบจาก สพร. ซึ่งครอบคลุมความตองการตามรายละเอียดท่ี
ศึกษาในขอ 6.3 

6.5. ผูรับจางจะตองดำเนินการศึกษา วิจัย วิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบ การติดตั้งระบบ (System 
Deployment) และการเชื ่อมโยงระบบ (System Integration) ตามฟงกชันงานที่ระบุในแผนการ
ดำเนินงาน เพ่ือใหระบบสามารถทำงานตอประสานกันไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
หมายเหตุ ระหวางที่ทำการพัฒนาระบบและติดตั้งตลอดระยะเวลาโครงการ หากมีฟงกชั่นงานหรือ

ความตองการของระบบใดๆ ที่มีผลกระทบตอการออกแบบและพัฒนาระบบอยางมีสาระสำคัญ อัน

สงผลตอการออกแบบหรือพัฒนาในงานเดิมกอนหนา ตามขอ 6.2 และ 6.3 ผูรับจางจะตองดำเนินการ

พัฒนา ปรับปรุงแกไขสวนดังกลาวโดยไมคิดคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติมจาก สพร. 

6.6. ผูรับจางตองดำเนินติดตั้งและปรับแตงเคร่ืองมือที่มีลิขสิทธิ์การใชงานที่ถูกตองตามกฎหมาย สำหรับใช
พัฒนางานในโครงการ รวมถึงซอฟตแวรสนับสนุนอื่น ๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งเห็นวาเปนประโยชนแกงานใน
โครงการนี้ (ถามี) 

6.7. ผูรับจางตองดำเนินการพัฒนาและติดตั้งระบบ ใหสามารถดำเนินงานไดตามรายละเอียดที่ระบุขอ 6.3 
และ 6.5 
6.7.1. พัฒนาและติดตั้งระบบการทำงานของทุกรายการตามกรณีทดสอบลงบนระบบคลาวดของ 

สพร. (G-Cloud) หรือ Container Platform หรือ Cloud  ที่ผูวาจางเห็นชอบ ดวยไมมีคาใชจาย

เพ่ิมเติมตลอดโครงการ รวมทั้งปรบัปรุงแกไขใหถูกตองครบถวน และพรอมใชงานโดยสมบูรณ 

6.8. ผู ร ับจางตองดำเนินการพัฒนา ติดตั ้งระบบและทดสอบระบบในสวน Non-Functional หรือ
ดำเนินการตามรายละเอียดที่ สพร. กำหนด ดังนี้ 
6.8.1. ทดสอบในสวน Non-Functional โดยมีรายละเอียดตามที่ สพร. กำหนด 

6.8.2. ระหวางท่ีทำการทดสอบระบบ หากระบบ/ซอฟทแวร หรอือุปกรณใดของ  สพร.  หรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับความเสียหายระหวางการทดสอบ และสงผลใหเกิดขอบกพรองของระบบ

คอมพิวเตอร โดยความเสียหายที่เกิดข้ึนระหวางการทดสอบนั้นเกิดจากความบกพรองของบุคลากร

ของผูรับจาง ผูรับจางจะตองทำการซอมแซม แกไขหรือเปลี่ยนแทนโดยไมคิดคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

จาก สพร.  

6.9. ผูรับจางตองดำเนินการทดสอบระบบตามรายละเอียดกรณีทดสอบ (Test Case Specification) ที่
ทางผู ร ับจางได ออกแบบไวทั ้งแบบ Functional Testing และ Non-functional Testing ตาม
รายละเอียดตามขอ 6.3 และ 6.4 

6.10. ดำเนินการทดสอบระบบในสวน Functional และ User Acceptance Testing (UAT) 
6.10.1. ผูรับจางตองดำเนินการทดสอบโดยใหมีรายละเอียดกรณีทดสอบ (Test Case Specification) 

และมีการทดสอบทั้งแบบ Functional โดยมีรายละเอียดตาม 6.3 
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6.10.2. การทดสอบการทำงานของระบบรวมกันระหวางผูรับจางและ สพร. เมื่อทดสอบรวมกับ 

สพร. เปนท่ีเรียบรอยแลว ผูรับจางตองติดตั้งระบบที่ปรับปรงุแกไขตามท่ี สพร. ระบุ พรอมทดสอบ

การทำงานของระบบฯ และเครือขายใหสามารถทำงานไดอยางสมบูรณตามวัตถุประสงคของโครงการ 

6.10.3. กรณผีลการทดสอบการทำงานของระบบยังไมสามารถทำงานไดอยางถูกตอง ครบถวนตาม

วัตถุประสงคของโครงการ ผูรับจางจะตองทำการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหการทดสอบผานเงื่อนไขตาม

ขอบเขตการดำเนินงาน ขอ 6.4 

6.10.4. ทดสอบการทำงานรวมกับระบบอ่ืน (System Integration Testing : SIT) 

6.11. ผูรับจางตองดำเนินการจัดฝกอบรมสำหรับการใชงาน ติดตั้งระบบและการดูแลรักษาตัวระบบ โดย
ตองจัดอบรมระยะเวลาอยางนอย 2 วัน จำนวนผูเขารวมอบรมไมนอยกวา 3 ทาน  

6.12. ผูรับจางตองสงมอบ Source Code, Configuration ที่พัฒนาในโครงการและแฟมขอมูลที่เกี่ยวของ 
พรอมทั้งสงมอบลิขสิทธิ์การพัฒนา Source Code ดังกลาวใหเปนของ สพร. (ถามี) 

6.13. ผูรับจางตองดำเนินการจัดทำแผนการขยายระบบเพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนทั้งในรูปแบบ Scale 
up หรือ Scale out ของระบบในโครงการ 

6.14. ผูรับจางตองจัดทำคูมือการใชงานของระบบ และ Backup ระบบ เสนอตอ สพร. 
6.15. ผู รับจางดำเนินการใหคำปรึกษาหรือคำแนะนำวิธีการติดตั้ง และทดสอบการทำงานของระบบ

พัฒนาข้ึนใหสามารถทำงานไดตามวัตถุประสงคของโครงการหรือตามขอกำหนดที่ผูรบัจางนำเสนอใน
การสนับสนุนการทำงานตามรายละเอียดตามขอ 6.6 

6.16. สพร. สามารถรองขอใหผูรับจางดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบเพิ่มจากที่กำหนดในขอบเขตการ
ดำเนินงาน ในขอ 6.3 และ 6.17 ได ทั้งนี ้จะมีภาระงานไมเกิน 60 man-day โดยเปนการตกลง
รวมกันทั้งระหวางผูรับจางและผูวาจาง  
6.16.1. ดำเนินการปรับปรุงแกไขตามที่ สพร. กำหนด เพ่ือนำไปปรับใชงานตอได 
6.16.2. ชวยเหลือการดำเนินงานตามท่ี สพร. รองขอ พรอมใหคำปรึกษาระหวางปฏิบัติงานจริง  
6.16.3. ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบใหสอดคลองกับระบบและอุปกรณของ 
สพร. (Turning Performance) ตามที่ สพร. กำหนด 
6.16.4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ป นับถัดจากวันที่คณะกรรมการไดทำการตรวจรับงานงวดที่ 
4 เรียบรอยแลว 

6.17. ผูรับจางจะตองพัฒนาระบบใหสอดคลองกับรายละเอียดดังตอไปนี้ 
ระบบโดยรวมและสถาปตยกรรมของระบบ 
6.17.1. ใชระบบแบบเปด (Open System Architectures)  
6.17.2. ใหพิจารณาออกแบบสถาปตยกรรมโดยคํานึงถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูอยาง
คุมคาที่สุด 
6.17.3. พัฒนาระบบตามผลการออกแบบ 
6.17.4. รองรับการโอนถายระบบ (Migration Plan) พรอมขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณของระบบงานทุกระบบ (ในกรณีที่มีการรองขอใหมีการโอนถายระบบ) 

1)  จัดทําแผนการโอนถายระบบ (Migration Plan) 
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2) ติดตั้งและโอนยายระบบงานทั้งหมดจากเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเดิมไปที่เครื่องคอมพิวเตอร
แมขายชุดใหม หรือ Container Platform ไดและทําการปรับแตงระบบทั้งหมดใหใชงานไดดี  

3) โอนยายขอมูลจากฐานขอมูลเดิมไปสูฐานขอมูลใหม 
4) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ Application และขอมูลที่ติดตั้งและโอนยายระบบ 
ทั้งนี้ ผูรับจางจะตองดำเนินการโดยไมคิดคาใชจายใดๆ เพ่ิมเตมิจาก สพร. 
 

ระบบจัดเก็บขอมูล 
6.17.5. ออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลที่สามารถจัดเก็บหรอืการสืบคนขอมูล 

1) ทํางานรวมกับฐานขอมูลแบบ Open Source ที่ใชในปจจุบัน และ/หรือ ฐานขอมูลประเภท
อ่ืนๆ ได รวมไปถึง เทคโนโลยีฐานขอมูลที่สูงกวา  

2) รองรับการ Replicate ขอมูลในปริมาณมากและฐานขอมูลมีความซับซอน  
3)  รองรับจัดเก็บหรือการสืบคนขอมูล แบบ nearly-real-time ปรมิาณมากได 
4) ปรับแตงระบบฐานขอมูลทุกระบบใหไดประสิทธิภาพสูงสุด (Performance Tuning) 
5) ออกแบบและพัฒนาระบบ Back Office สนับสนุนการบรหิารจัดการการทํางานของระบบ 

Cloud หรือ Container Platform ได 
6)  วิเคราะหความตองการของพ้ืนที่จัดเก็บขอมูลที่เพียงพอและรองรับการเพิ่มขยายไดในอนาคต 
7)  สนับสนุนหรือรองรับการจัดเก็บขอมูลโดยใช Hardware Scaling (ถามี) 
 

6.18. ผูรับจางจัดทำเอกสารขอกำหนดการทำงานและขอมูล (Functional and Data Specification) ซึ่งได
วิเคราะหตามขอบเขตการดำเนินงานขอ 6.1 - 6.7 และมีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำตามภาคผนวก ก. 
โดยเอกสาร 
ขอกำหนดตองครอบคลุมรายละเอียดตอไปนี้ เปนอยางนอย 
-  System Description  และ  Operating Procedure  (ถามี) 
-  Use Case Specification ประกอบดวย 

 คำอธิบายอยางสังเขป (Brief Description) 

 แผนผังกรณีการใชงาน (Use Case Diagram) และแผนผังกิจกรรม (Activity Diagram) 

 ตัวอยางหนาจอ (User Interface) 
-   สถาปตยกรรมฮารดแวร และสถาปตยกรรมซอฟตแวร  
-   แผนผังแสดงโครงสรางฐานขอมูล (ถามี) ท้ังในสวนของฐานขอมูลกลาง (Centralized Database) 

และฐานขอมูลเพ่ือการวิเคราะหผลอยางรวดเรว็ (Analytics Database) 
-   รายละเอียดของขอมูลในฐานขอมูล (Data Dictionary) และ  Data Specification ทั้งหมด 
 

6.19. ผูรับจางจะตองดำเนินการพัฒนาฟงกชั่นของระบบที่พัฒนาขึ้น โดยรองรับการทำงานตามขอ 6.3 , 
6.17 และภาคผนวก ก. ตามรายละเอียดดังตอไป 
6.19.1. ดานการคนหาชุดขอมูล (Dataset Discovery) 
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1) กำหนดและเรียบเรียงมาตรฐานของเมทาดาตา (Metadata) เก่ียวกับชุดขอมูล ใหเปน
มาตรฐานเดียวใชงานรวมกับ DGA Data Catalogue, DGA Metadata, และ  Google 
Dataset Search หรือเทยีบเทาที่ สพร. เห็นชอบ 

2) จัดทำเครื่องมือเพื่อเรียบเรียงใหผูใชภายนอกสามารถตรวจสอบเมทาดาตา (Metadata)  ให
เปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดในขอ 6.5  หรือตามท่ี สพร. กำหนด 

3) จัดทำเครื่องมือรองรับสำหรับให สพร. นำเขารายชื่อเว็บไซต เพ่ือใหระบบสืบคนนำไปใชในการ 
รวบรวม (Crawl) เพื่อมาจัดทำเปนดัชนีรองรับการสืบคน 

4) รองรับไฟลสกุล CSV, Excel, SHP, KML, JSON และ RDF เปนอยางนอย     
 

6.19.2. ดานการจัดลำดับคุณภาพขอมูล (Dataset Scoring) 
1) สามารถคนหาชุดขอมูลโดยการใชคำที่มีความสัมพันธกัน (Semantic Search) 
2) สามารถคนหาชุดขอมูลโดยการใชคำที่มีความหมายเหมือนกัน (Synonym Search) 
3) สามารถประเมินคุณภาพ (Quality) ของชุดขอมูลได โดยใชเกณฑดังตอไปนี้ 

 ความเกี่ยวของของขอมูล (Relevance)  
 ความพรอมใชงานไดของขอมูล เชน ไมจำกัดสิทธิการใชงาน มีคำอธิบายขอมูลท่ีดี มี

พจนานุกรมขอมูลประกอบ อยูในรปูแบบที่เขาถึงแลวพรอมใชงานไดทันที เชน ไมอยูใน
รูปแบบ PDF ภาพถาย/ภาพสแกน 

 นาเช่ือถือของขอมูล (Reliability)  
 โครงสรางของขอมูลท่ีเครื่องอานได (Machine Readability) ตามคำแนะนำเรื่อง Machine 

Readable ของ สพร. ทั้งนี้ เงื่อนไขการพัฒนาเปนไปตามที่ สพร. เห็นชอบ 
 ความทันสมัยของขอมูล (Up to Date) 
 ความนิยมของผูใช (Popularity) 
 ระดับความละเอียดขอมูล เชิงพ้ืนที่ (เชน รายจังหวัด อำเภอ และ ตำบล) และ เชิงเวลา (เชน 

รายป รายเดือน และ รายวัน) 
4) สามารถคนหาชุดขอมูลโดยการใชคุณภาพที่ประเมินในขอ 6.19.2 โดยสามารถคนหาโดยเนน

เกณฑการประเมินได 
5) สามารถติดตามการสืบคนและใชงาน Open Data ท่ีมีผูมาสืบคนผานระบบที่พัฒนาขึ้น เชน 

ความถี่คำคน ความถี่ในการคลิกดู ความถี่ประเภทขอมูลที่ผูใชสนใจ 
6) สามารถติดตั้งและทำงานรวมกับแพลตฟอรม Open Data (data.go.th) ของ สพร. ได 
7) ผูพัฒนาเปนผูจัดหาระบบคลาวดที่เหมาะสม (ตามความเห็นชอบของ สพร.) เพ่ือติดตั้งระบบท่ี

พัฒนาขึ้น 
 

6.19.3. การกำหนดคำแนะนำในการทำใหขอมูลเปดของหนวยงานเจาของขอมูลขึ้นอันดับตนๆ 
(Search Ranking - Quality Score Optimization)  

ผูพัฒนาจัดทำเอกสารแนวปฏิบัติการใหคะแนนของระบบท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือใหเจาของขอมูล
ปรับปรุงคณุภาพขอมูลของตนใหไดอันดับสูงข้ึน 
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7. บุคลากรในโครงการ 
ผูเสนองานตองกำหนดบุคลากรประจำโครงการทุกตำแหนง ผูรับผิดชอบดำเนินงานเพ่ือดำเนินงานตาม

ขอบเขตงานนี้ใหเปนอยางมีประสิทธิภาพ ผูรับจางจะตองจัดใหมีทีมงานที่มีความรูความชำนาญความ
เชี่ยวชาญและประสบการณในการจัดทำและพัฒนาระบบฐานขอมูลหรือระบบงานคอมพิวเตอร โดยตองมีวุฒิ
การศึกษา ใบประกาศนียบัตรที่ไดรับ ประสบการณเก่ียวกับการดำเนินงาน และความเชี่ยวชาญ รายละเอียด
เก่ียวกับบุคลากรในโครงการแตละตำแหนง อยางนอยดังตอไปน้ี 

ตารางแสดงบุคลากรประจำโครงการทุกตำแหนง 

ลำดับ ตำแหนงบุคลากร ระดับการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ประสบการณ 

(ป) 
จำนวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
(วัน) 

1. ผูจัดการโครงการ 
ปริญญาตรี 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ/
คอมพิวเตอร/สาขาที่เกี่ยวของ) 

มีประสบการณในการพัฒนา
ทางดานระบบสารสนเทศ 

15 ปขึ้นไป 1 270 

2. 
บุคคลดำเนินโครงการ 
/ เลขาโครงการ 

ปริญญาตรี 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ/

คอมพิวเตอร/สาขาที่เกี่ยวของ) 

มีประสบการณในการบริหาร
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

2 ปข้ึนไป 1 270 

3. 
หัวหนาดำเนนิ
โครงการ 

ปริญญาโท 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ/

คอมพิวเตอร/สาขาที่เกี่ยวของ) 

มีประสบการณในการพัฒนา
ทางดานระบบสารสนเทศหรือมี
ความเชี่ยวชาญใน Search 
Engine, Big Data, Artificial 
Intelligence, Machine 
Learning หรือ Natural 
Language Processing (NLP) 
 

5 ปข้ึนไป 1 270 

4. 
ผูเชี่ยวชาญดานการ
พัฒนาระบบ 

ปริญญาตรี 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ/

คอมพิวเตอร/สาขาที่เกี่ยวของ) 

มีประสบการณในการพัฒนา
ทางดานระบบสารสนเทศหรือ
ฐานขอมูล 
 

2 ปข้ึนไป 2 270 

8. ระยะเวลาดำเนินงาน 
การดำเนินงานตามโครงการนี้มีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 270 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับถัดจากวันที่ลง
นามในสัญญา 
 
 

9. การสงมอบงาน  
ผูขาย/ผูรับจางตองดำเนนิการและสงมอบงานในรูปแบบเอกสารงวดละอยางนอย 1 ชุด และใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟลรวมทั้งบันทึกลงใน USB Flash Drive งวดละอยางนอย 1 ชุด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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งวดท่ี 1 ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีงานที่ตองดำเนินการและสงมอบดังนี้ 
1) แผนการดำเนินโครงการ (Project Planning) โดยออกแบบแผนการดำเนินงานทั้งโครงการ และ
ออกแบบแผนการดำเนินงานตามฟงกชันงานในขอ 6.19.1 และ 6.19.2 โดยจะตองแบงการสงงาน
ออกเปนงวดละอยางนอย 3 ฟงกชั่นงานหรือมากกวาจนครบจำนวนฟงกชันงานท้ังหมด  โดยเริ่มตั้งแตงวด
ที่ 2 - 4 (แผนการดำเนนิโครงการสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมและตามที่ สพร. เห็นชอบ
ตลอดระยะเวลาโครงการ) 
2) รายงานสรุปรายละเอียดความตองการระบบเบื้องตน (System Requirement Specification) ผูรับ
จางดำเนินการวิเคราะหและพัฒนาในโครงการนี้สำหรับทุกฟงกชัน โดยระบุเทคโนโลยีหรือเทคนิคท่ีมาใช 
ในการพัฒนาฟงกชันงานใหเปนไปตามขอบเขตการดำเนินงานตามฟงกชันงานในขอ 6.19.1 และ 6.19.2 
และตามท่ี สพร. เห็นชอบ 

 

งวดท่ี 2 ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีงานที่ตองดำเนินการและสงมอบเพ่ิมเติม
จากในแผนการดำเนินโครงการที่ระบุตามงวดที่ 1 
สรุปสถานะปจจุบันตามที่การปรบัเปลี่ยนระหวางดำเนินการของสิ่งตางๆ ดังนี้ 

- รายละเอียดทฤษฎีหรือองคความรูหรือเอกสารอางอิงเก่ียวกับเทคโนโลยีหรอืเทคนิคที่ผูรับจางนำมา
พัฒนาตามฟงกชันงานที่ระบุในแผนการดำเนินงานตามเอกสารสงงานในงวดท่ี 1 (ถามี) 
- รายละเอียดความตองการระบบ (System Requirement Specification) และรายละเอียดการ
วิเคราะหและออกระบบ (System Analysis and Design) และสถาปตยกรรมของระบบ (System 
Architecture Design) ตามฟงกชันงานที่ระบุในแผนการดำเนินงานตามเอกสารสงงานในงวดที่ 1 
- รายละเอียดการทดสอบซอฟตแวร ทั้ง Functional Testing และ Non-functional Testing ตาม
ฟงกชันงานท่ีระบุในแผนการดำเนินงานตามเอกสารสงงานในงวดที่ 1  ประกอบดวย  

 กรณีทดสอบ (Test Case) 

 รายละเอียดกรณีทดสอบ (Test Case Specification) 

 ผลการทดสอบ (Test Result)  

 การทดสอบการเชื่อมโยงระบบ (System Integration Testing)  
- รายละเอียดการติดตั้งระบบ (System Deployment) ตามฟงกชันงานท่ีระบุในแผนการดำเนินงาน
ตามเอกสารสงงานในงวดที่ 1   

 

งวดท่ี 3 ภายใน 210 วัน สรุปสถานะปจจุบันตามท่ีการปรับเปลี่ยนระหวางดำเนินการของสิ่งตางๆ ดังนี้ 
- รายละเอียดทฤษฎีหรือองคความรูหรือเอกสารอางอิงเก่ียวกับเทคโนโลยีหรอืเทคนิคที่ผูรับจางนำมา
พัฒนาตามฟงกชันงานที่ระบุในแผนการดำเนินงานตามเอกสารสงงานในงวดท่ี 1 (ถามี) 
- รายละเอียดความตองการระบบ (System Requirement Specification) และรายละเอียดการ
วิเคราะหและออกระบบ (System Analysis and Design) และสถาปตยกรรมของระบบ (System 
Architecture Design) ตามฟงกชันงานที่ระบุในแผนการดำเนนิงานตามเอกสารสงงานในงวดท่ี 1 
- รายละเอียดการทดสอบซอฟตแวร ทั้ง Functional Testing และ Non-functional Testing ตาม
ฟงกชันงานท่ีระบุในแผนการดำเนินงานตามเอกสารสงงานในงวดที่ 1  ประกอบดวย  

 กรณีทดสอบ (Test Case) 
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 รายละเอียดกรณีทดสอบ (Test Case Specification) 

 ผลการทดสอบ (Test Result)  

 การทดสอบการเชื่อมโยงระบบ (System Integration Testing)  
- รายละเอียดการติดตั้งระบบ (System Deployment) ตามฟงกชันงานที่ระบุในแผนการดำเนินงานตาม
เอกสารสงงานในงวดที่ 1   
งวดท่ี 4 ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีงานที่ตองดำเนินการและสงมอบดังนี้ 
1) รายงานการพัฒนาเครื่องมือสืบคนขอมูลเพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอรมสำหรับใหบริการขอมูลเปด 

ประกอบดวย 
- รายละเอียดทฤษฎีหรือองคความรูหรือเอกสารอางอิงเก่ียวกับเทคโนโลยีหรอืเทคนิคที่ผูรับจางนำมา
พัฒนาตามฟงกชันงานที่ระบุในแผนการดำเนินงานตามเอกสารสงงานในงวดท่ี 1 (ถามี) 
- รายละเอียดความตองการระบบ (System Requirement Specification) และรายละเอียดการ
วิเคราะหและออกระบบ (System Analysis and Design) และสถาปตยกรรมของระบบ (System 
Architecture Design) ตามฟงกชันงานที่ระบุในแผนการดำเนินงานตามเอกสารสงงานในงวดที่ 1 ถึง 
งวด 3 ฉบับสมบูรณ 
- รายละเอียดการทดสอบซอฟตแวร/ระบบที่พัฒนา ท้ัง Functional Testing และ Non-functional 
Testing ตามฟงกชันงานที่ระบุในแผนการดำเนนิงานตามเอกสารสงงานในงวดที่ 1 ถึง 3 ฉบับสมบูรณ
ประกอบดวย  

 กรณีทดสอบ (Test Case) 

 รายละเอียดกรณีทดสอบ (Test Case Specification) 

 ผลการทดสอบ (Test Result)  

 การทดสอบการเชื่อมโยงระบบ (System Integration Testing)  
- รายละเอียดการติดตั้งระบบ (System Deployment) ตามฟงกชันงานท่ีระบุในแผนการดำเนินงาน
ตามเอกสารสงงานในงวดที่ 1 ถึง 3 ฉบับสมบูรณ 

2) รายงานแนวทางการทดสอบและติดตั้งระบบจากผลการวิจัย ประกอบดวย 
- รายละเอียดการทดสอบซอฟตแวร/ระบบที่พัฒนา ประกอบดวย กรณทีดสอบ (Test Case), 
รายละเอียดกรณีทดสอบ (Test Case Specification), ผลการทดสอบ (Test Result) ทั้ง 
Functional Testing และ Non-functional Testing ตามฟงกชันงานที่ระบุในแผนการดำเนินงาน 
และการทดสอบการเชื่อมโยงระบบ (System Integration Testing) รวมทุกฟงกชันในโครงการนี้ 
- รายละเอียดการติดตั้งระบบ (System Deployment) รวมทุกฟงกชันในโครงการนี้ และรายละเอียด
การสำรองขอมูล (Backup) และกูคืนระบบ (Recovery) หรือแนะนำเทคนิคอ่ืน ๆ ที่ดีกวา 

3) ระบบตามฟงกชันงานที่ระบุในแผนการดำเนินงานรวมทุกฟงกชันในโครงการนี้ โดยผูรับจางตองสงมอบ 
Source Code, Configuration และสิ่งท่ีเกี่ยวของที่พัฒนาใหเฉพาะของโครงการทั้งหมด 
4) รายงานการฝกอบรมระบบ (Training Report) 
5) รายงานประกอบการใชงานของระบบ (System Document)  
6) เอกสารแนวปฏิบัติการใหคะแนนของระบบเพื่อปรับปรงุคุณภาพขอมูล ตามท่ีระบในขอ 6.19.3 
7) คูมือการใชงานของระบบ และ Backup ระบบ 
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10. เงื่อนไขการชำระเงิน 
ผูวาจางจะชำระคาจางใหแกผูรับจางเปนเช็คขีดครอม หรอืการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส โดยผูวาจาง

จะหักภาษี คาธรรมเนียมธนาคาร และคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เก่ียวของจากมูลคาของคาจาง ซึ่งผูรับจาง
จะตองชำระไวตามกฎหมายดวยโดยชำระเปน 4 งวด โดยผูวาจางจะจายชำระเงินแตละงวดตอเมื่อ ผูวาจาง
ไดตรวจรับมอบงานประจำงวดถูกตองครบถวน รวมทั้งไดรับหนังสือเรียกเก็บเงนิจากผูรับจางแลวดังน้ี 

งวดท่ี 1 ชำระเงินเปนจำนวนรอยละ 5 ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังที่ไดทำการสงมอบและไดรับ
การตรวจรับงานตามงวดงานที่ 1 เสร็จสิ้นสมบูรณ 

งวดท่ี 2 ชำระเงินเปนจำนวนรอยละ 25 ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังที่ไดทำการสงมอบและไดรับ
การตรวจรับงานตามงวดงานที่ 2 เสร็จสิ้นสมบูรณ 

งวดท่ี 3 ชำระเงินเปนจำนวนรอยละ 45 ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังที่ไดทำการสงมอบและไดรับ
การตรวจรับงานตามงวดงานที่ 3 เสร็จสิ้นสมบูรณ 

งวดท่ี 4 ชำระเงินเปนจำนวนรอยละ 25 ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังที่ไดทำการสงมอบและไดรับ
การตรวจรับงานตามงวดงานที่ 4 เสร็จสิ้นสมบูรณ 

11. เงื่อนไขการปรับ 
กรณีที่ผูรับจางไมสามารถดำเนินการไดตามขอกำหนดหรือไมสามารถสงมอบงานไดตามเงื่อนไขที่

กำหนดไวในเอกสารนี้ ผูรับจางจะตองชำระคาปรับในอัตรารอยละ 0.1 ของมูลคางานตามสัญญาทั้งหมด 
แตตองไมต่ำกวาวันละ 100 บาท จนกวาจะสามารถดำเนินการไดตามขอกำหนดหรือจนกวาสงมอบงานได
ถูกตองครบถวนโดยเศษของวันจะถือเปนหนึ่งวันเตม็ 

ผูรับจางมีหนาที่บำรุงรักษาและซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอตลอดระยะเวลาตามท่ี
กำหนดใน  (ขอ 12 การรับประกันผลงาน / การบำรุงรักษา ) ดวยคาใชจายของผูรับจาง กรณีที่ผูรับจาง
ไมสามารถดำเนินการได ผูรับจางตองยอมใหผูวาจางคิดคาเปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.1 ของมูลคางาน
ตามสัญญาทั้งหมดตอวัน ในชวงเวลาที่ไมสามารถใชงานไดในสวนที่เกินกวากำหนดเวลาขัดของขางตน โดย
เศษของวันจะถือเปนหนึ่งวันเต็ม 

12. การรับประกันผลงาน / การบำรุงรักษา  

ผูรับจางจะตองรับประกันความชำรุดบกพรองและดำเนินการแกไขขอขัดของที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
ตลอดระยะเวลา 1 ป นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานงวดสุดทายเสร็จสมบูรณ
เรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
12.1 ผูรับจางจะตองรับประกันความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบงานเพ่ือใหผูซื้อสามารถใชปฏิบัติงาน

ไดอยางดีเปนระยะเวลา 1 ป นับถัดจากวันที่คณะกรรมการไดทำการตรวจรับงานงวดที่ 4 เรยีบรอย
แลว หากเกิดความเสียหายใดๆ ผูรับจางจะตองทำการแกไขใหเปนปกติ 
ผูรับจางตองมีชองทางในการรบัแจงเหตุ โดยสามารถแจงเหตุไดทุกวันทำการทั้งทางโทรศัพทพ้ืนฐาน 
หรือโทรศพัทเคลื่อนที่ หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) หรือขอความทางตรง (Instant 
Message)  เมื่อเกิดเหตุขัดของ ผูวาจางสามารถแจงเหตุไดตลอด 24  ชั่วโมง โดยชองทางดังตอไปนี้ 

12.2.1  ติดตอผาน E-Mail 
12.2.2  ติดตอผานโทรศัพทพ้ืนฐานหรือโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
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12.2 ผูรับจางตองสามารถใหบริการแก สพร. ไดตามเกณฑท่ีกำหนด (Service Level Agreement : SLA) 
ในกรณทีี่มีขอผิดพลาดอันเนื่องมาจากการทำงานของระบบ (Bug/Defect/Error Report) หลังจาก
รับแจงเหตุแลวผูรับจางตองดำเนินการแกไขและปรบัปรุงระบบ โดยการตอบกลับและการแกไข
ปญหา ตลอดระยะเวลาของการใหบริการ ใหเปนไปตามตารางดังนี้ 
 

ความรุนแรง (Severity) 
ตอบรับ 

(Respond) 
แกไข 

(Resolve) 

1: ระบบมีปญหาสงผลกระทบตอผูใชไมสามารถใชงานระบบได (System Down) 2 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 

2: ระบบมีปญหากระทบตอฟงกชันการทำงานหลักของระบบยอยใดระบบหนึ่ง 
ทำใหไมสามารถใชงานระบบยอยได โดยมรีะบบยอยดังน้ี  

1. ระบบการสืบคนหา 
2. ระบบเช่ือมตอสงขอมูลระหวางระบบที่เก่ียวของ 
3. ระบบอ่ืนๆ เช่ือมตอกับโครงการ 

4 ชั่วโมง 2 วันทำการ 

3: ระบบมีปญหากระทบตอฟงกชันการทำงานบางสวน แตผูใชยังคงสามารถใช
งานระบบไดปกติ  (Bug/Defect) 

1 วัน 7 วัน 

4: ปญหาไมไดมีผลกระทบตอฟงกชันการทำงาน แตกระทบตอหนาจอ/สวนตดิตอ
ผูใช และผูใชยังคงใชงานระบบไดปกติ  (Incident) 

3 วัน 10 วัน 

ท้ังนี้ วันที่และเวลาจะอางอิงจากการแจงของ สพร. ติดตอผูรับจาง ตามชองทางขอ 12.1 เพ่ือใชใน
การตรวจสอบและติดตามการดำเนินการ  
 

12.3 ผูวาจางมีสิทธิเรียกผูรับจางใหทำการซอมแซมแกไขไดโดยไมจำกัดจำนวนครั้งภายในวันและเวลา
ราชการตลอดระยะเวลารับประกัน โดยไมเสียคาใชจายเพิ่มเติมใด ๆ ท้ังสิ้น 

12.4 ผูรับจางตองทดสอบการทำงานของซอฟตแวรหรือระบบหลังจากที่ไดมีการแกไขความบกพรองแลว 
โดยเปนการทดสอบรวมกับผูวาจาง 

12.5 ผูรับจางตองรายงานสาเหตุของปญหาความบกพรอง ผลการแกไข การปองกันในอนาคต และผลการ
ทดสอบภายใน 30 วันหลังจากทำการแกไขความบกพรองจนใชงานไดตามปกติแลว 

12.6 ผูรับจางตองดำเนินการบำรุงรักษา เพ่ือปองกันปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงาน เพ่ือใหระบบงานอยูใน
สภาพใชงานไดดีตามปกติ และมีประสิทธิภาพอยูเสมอตลอดระยะเวลารับประกัน 

12.7 ภายในระยะเวลาบำรุงรักษา หากมีการออกผลิตภัณฑรุนใหมของซอฟตแวรของระบบงาน ที่ควร
จะตองอัปเกรด (Upgrade) ผูรับจางจะตองทำการอัปเกรดซอฟตแวร ตามความตองการของผูซื้อ
โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมเติม 

12.8 เมื่อมีการตรวจสอบ/แกไขใดๆ ผูรับจางตองสงรายงานใหสำนักงานทุกครั้ง ภายใน 5 วันทำการนับ
จากวันที่ไดดำเนินการแลวเสร็จ โดยระบุถึงวัน เวลา สถานที่ อาการ สาเหตุ การตรวจสอบ/แกไข 
และสถานภาพสุดทายของอุปกรณ และในกรณทีี่เกิดความลาชาในการตรวจสอบ/แกไข ผูรับจาง
จะตองสงรายงานความคืบหนาให สพร. ทราบเปนระยะจนกวาจะดำเนินการแลวเสร็จ 

12.9 ระบบทั้งหมดจะตองใชงานไดตลอดจนสิ้นสัญญานี้ โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม ทั้งนี้ในกรณีมีการแกไข
ขอบกพรองใด ๆ หรือการปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพที่ดขีึ้น หรือ ปลอดภัยขึ้น ตามที่ไดมีการ
เผยแพรหรือใชงานแลว ผูรับจางจะตองดำเนินการปรับปรุงระบบโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเตมิ 
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13. ขอยกเวนเพื่อการงด หรือลดการหักคาจางและคาปรับ 
13.1 เหตุที่เกิดจากความผิดพลาดหรือความบกพรองของบุคลากรหรืออุปกรณของผูวาจางซึ่งเหตุดังกลาว

ตองมีสวนสัมพันธและสงผลกระทบโดยตรง ท่ีทำใหผูขาย ไมสามารถใหบริการตามเงื่อนไขของ
ขอกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำได ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับ 

13.2 เหตุสุดวิสัย (Force majeure) หมายถึง เหตุใด ๆ  อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุที่ไมอาจ
ปองกันไดแมทั้งบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุน้ัน ๆ จะไดจัดการระมัดระวังตาม
สมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น และมีผลกระทบตอการใหบริการ
ระบบ จนไมสามารถใหบริการระบบดังกลาวไดอยางตอเนื่อง เชน ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ โรคระบาด 
การกระทำทางรัฐบาล การปฏิวัติรฐัประหาร การเกิดสงครามกลางเมือง การกอการกบฏ การกอ
วินาศกรรม การกอการราย การชุมนุม การจลาจล สารเคมีรั่วไหล เปนตน 

 
14. วงเงินในการจัดหา 

จำนวนเงนิท้ังสิ้น  3,000,000  บาท (สามลานบาทถวน) 
 
15. สิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

“ผู ร ับจาง” จะตองทำงานโดยสรางสรรคงานตามวัตถุประสงคของการจางดวยความคิดและ 
ความสามารถของผูรับจางเองและตองไมทำการคัดลอกหรือละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอ่ืน 

สิทธิในทรัพยสินทางปญญาของขอมูลเอกสารและงานที่ “ผูรับจาง” ไดจัดทำขึ้นใหตกเปนของ 
“ผูวาจาง” และบรรดาขอมูลเอกสาร ตลอดจนงานที่ “ผูรับจาง” ไดจัดทำขึ้นนี้ใหถือเปนความลับและตก
เปน กรรมสิทธิ์และสิทธิของ “ผูวาจาง” แตเพียงผูเดียวโดยหามมิให “ผูรับจาง” นำไปเผยแพรหรือพัฒนา
ตอกับบุคคลอ่ืนที่มิใชผูวาจาง โดยไมไดรับการอนุญาตเด็ดขาด 

กรณีที่ “ผูรับจาง” มีความจำเปนตองการนำขอมูลเอกสารและงานทั้งหมด (ผลงานที่เกิดจากการ
วาจาง) ที่ “ผูรับจาง” ไดจัดทำขึ้น ไปดำเนินการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑอื่น ๆ เพื่อทำการขายสินคานั้น 
“ผูรับจาง” จะตองทำความตกลงกันกับ “ผูวาจาง” เปนลายลักษณอักษรกอนดำเนินการ โดยการทำเปน
หนังสือเห็นชอบจากทั้งสองฝาย 

“ผูรับจาง” จะตองสงมอบขอมูลเอกสารและงานทั้งหมดที่ “ผูรบัจาง” ไดจัดทำขึ้นใหแก “ผูวาจาง” 
เมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ โดยผูรับจางอาจเก็บสำเนาขอมูล เอกสารและงานที่ผูรับจางไดจัดทำขึ้น ตามสัญญานี้ไว
กับตนไดแตตองไมนำขอความในเอกสารนั้นไปใชในกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวกับงาน โดยไมไดรับความยินยอม
ลวงหนาจาก “ผูวาจาง” กอน 

ขอมูล เอกสาร รูปภาพ วีดีโอ หรือสื่อใด ๆ ที่ไดจากผูวาจาง หรือผูที่รับจางนำมาใชประกอบการ
ดำเนินงาน “ผูรับจาง” ตองเก็บรักษาไวเปนความลับ หามมิใหเผยแพรโดยมิไดอนุญาตจาก “ผูวาจาง”เปน
ลายลักษณอักษร และตองสงคืนผูวาจางเมื่อดำเนินการแลวเสร็จ 

“ผู รับจาง” จะตองรับผิดตอความเสียหายจากการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญา หรือสิทธิอ่ืนใดของบุคคลอ่ืน อันเกิดจากการที่ ผูรับจาง ตัวแทน หรือลูกจางของ “ผูรับ
จาง” นำมาใชในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ตลอดจนรับผิดชอบในคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนี้ 
ทั้งนี้หากบุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธิเรยีกรองใดวามีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพยสินทางปญญา
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ใด ๆ หรือสิทธิอื่นใด “ผูรับจาง” ตองดำเนินการท้ังปวงเพื่อให การกลาวอางหรือ การเรียกรองดังกลาวระงับ
สิ ้นไปโดยเร็ว หาก “ผู ร ับจาง” มิอาจกระทำไดและ “ผู ว าจาง” ตองรับผิดชอบใชคาเสียหาย ตอ
บุคคลภายนอกอันเนื่องจากผลแหงการละเมิดสิทธิดังกลาว “ผูรับจาง”ตองเปนผูชำระคาเสียหาย คาปรับ
และคาใชจายรวมทั้งคาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความแทน “ผูวาจาง” ทั้งนี้ “ผูวาจาง” จะแจงให “ผูรับ
จาง” ทราบเปน ลายลักษณอักษร เมื่อ “ผูวาจาง” ไดรับการกลาวอาง หรือการใชสิทธิเรียกรองดังกลาวโดย
ไมชักชา 
 

16. การเก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับ 
ผูรับจางจะตองจัดการเก็บรักษาขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวกับการดำเนินงานตามสัญญานี้ที่ผูรับจางไดรับ

จากผูจาง ซึ่งรวมถึงขอมูลตาง ๆ ที่ ผูจางไดจัดทำขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานน้ีอยางเปนความลับ และ/หรือ
ความลับทางการคาของผูจาง และผูรับจางตองหามาตรการในการจัดเก็บขอมูลที่เปนความลับใหมิดชิด ท้ังนี้ 
ผูรับจางจะตองลงนามใน “สัญญาไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ” พรอมสัญญาจาง 

 
17. เงื่อนไขอื่น ๆ  

17.1. สพร. ทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการดำเนินการจางโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา 
ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสำคัญ 

17.2. สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการจัดทำสัญญาเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวเทานั้น 
17.3. ผูยื่นขอเสนอ ซึ่ง สพร. ไดคดัเลือกไวแลว ไมมาทำสัญญาหรือขอตกลงภายในกำหนดเวลา โดยไมมี

เหตุอันสมควร สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาวาผูยื่นขอเสนอนั้น เปนผูทิ้งงานและจะแจงเวียนให
สวนราชการตาง ๆ ทราบตอไป 

17.4. สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพ่ิมเตมิเงื่อนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของ
สำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

17.5. ผูยื่นขอเสนอที่ไดรบัการคัดเลือกใหไปทำสัญญาจะตองวางหลักประกันสัญญาจำนวนรอยละ 5 ของ
มูลคาสัญญา  

17.6. ผูยื่นขอเสนอที่ไดรบัการคัดเลือกจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีก
ทอดหน่ึง เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสอืจาก สพร. แลว 

17.7. ขอมลูและเอกสารใด ๆ ที่ผูรับจางไดรับทราบหรือไดรับจาก สพร. หรือลูกคาของ สพร. รวมทั้ง
ผลงานที่สงมอบ ผูรับจางจะตองถือเปนความลับ ไมนำไปเผยแพรใหบุคคลใดทราบเปนอันขาด เวน
แตจะไดรับการอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจาง 

17.8. สพร. ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกการจายเงินทันที และ/หรือเรียกเงนิคืน หากผูรับจางไมสามารถสง
มอบงานไดตามขอกำหนดและเงื่อนไขการจาง (TOR) ขอหนึ่งขอใดก็ดี เวนแตการที่ผูรับจางไม
สามารถสงมอบงานไดดังกลาวเปนผลมาจากเหตุสุดวิสัย ความผิดของ สพร. หรือมิไดเกิดจาก
ความผิดของฝายหนึ่งฝายใด 

 
18. หนวยงานที่รับผดิชอบ 

กลุมงานเดตาโซลูชันส ฝายเดตาโซลูชันสภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
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19. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  
- สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) เลขที่ 108 ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร 

ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
- E-mail    : cmp_division@dga.or.th 
- Website :  www.dga.or.th  
- โทรศพัท    0-2612-6000 
- โทรสาร     0-2612-6012 
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ภาคผนวก ก 
คุณสมบัติหรือขอกำหนดทางเทคนิค ของระบบ/แพทตฟอรม 

 

1. คุณสมบัติท่ัวไปของระบบที่พัฒนา 

1.1. สามารถติดตั้งรองรบัการทำงานเพ่ือความสามารถในการขยาย (Scalability) และ Fail-over ได 

1.2. สามารถจัดทำชุดขอมูล (Datasets) สำหรับแลกเปลี่ยนขอมูลในรปูแบบ API หรือใหบริการขอมูลรวมทั้ง

ครอบคลุมการทำงานรวมกันระบบที่ สพร. กำหนด และสามารถใชงานระบบ พรอมทั้งแลกเปลี่ยน

ขอมูลกันระหวางระบบได 

1.3. สามารถแสดงขอมูลในลักษณะของ Dashboards (Visualize) 

1.4. สามารถแสดงขอมูลเมทาดาตา (Metadata) พรอมทั้งสามารถนำเขาขอมูลเมทาดาตา (Metadata) 

จากแหลงอ่ืนๆ มารวบรวมได 

1.5. สามารถเปลี่ยนแปลง เพ่ิม/ลด Data Source หรือ Domain Website ในระบบพัฒนาไดเสมอ  

1.6. สามารถจัดการ Data Source ภายในของ สพร. อยางนอย 2 ฐานขอมูล หรือไดอยางนอย 100 

Tables หรือรองรับการจัดการ Data Source อื่นๆ ตามที่ สพร. กำหนด 

1.7. สามารถแสดงขอมูลในมุมของเมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) ซึ่งตองมีความสามารถ

ดังตอไปนี้ 

1.7.1. ระบบตองสามารถรองรับการเชื่อมตอกับ Metadata ของ Technology ตางๆ ดังตอไปนี้ 
1) Database: Oracle, IBM DB2, SQL Server, PostgreSQL, ElasticSearch, MySQL อยาง

ใดอยางหนึ่งหรือเทียบเทา 
2) Document File: CSV, Excel, XML, JSON 

1.7.2 ระบบตองสามารถแสดงรายละเอียดโครงสรางขอมูล ประเภทของขอมูล ไดอยางแบบอัตโนมัติ  
1.7.3 ระบบตองสามารถรองรับการใหบริการขอมูล แบบ RESTful API หรือ Open API หรอื 
JSON โดยใหระบบท่ีเกี่ยวของสามารถเขาถึงชุดขอมูลหรือลิงคชุดขอมูลที่อยูบนระบบได 
1.7.4 ระบบมีเครื่องมือสำหรับนำมาใชในการ Discovery และ Scan ขอมูลเพ่ือจัดทำ Data 
Catalog  , Metadata และคัดแยก Keyword ภายในระดับชุดขอมูลหรือไฟลขอมูลได 
1.7.5 ระบบสามารถคนหา (Search) ขอมูลที่มีความหมาย หรือคำสะกดใกลเคียงกันจาก 
Keyword หรือ Description ของขอมูล หรือ Meta Data ของขอมูลได 
1.7.6 ระบบสามารถบันทึกและจัดการการเปลี่ยนแปลงของ Metadata ไดโดยแจงเตือน (Notify) 

เมื่อ Metadata มีการเปลี่ยนแปลงได  

1.7.7 ระบบสามารถจัดทำลำดับ (Ranking) ตลอดจนภาพรวมเชิงสถิติของขอมูลที่เขามาในระบบได 

1.8. Quality Assessment Scoring 

     ระบบที่พัฒนาจะตองสามารถการจัดการและประเมินคุณภาพขอมูล ดังตอไปนี้ 
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1.8.1 กำหนด และประมวลผลดัชนีสำหรับวัดคุณภาพของขอมูล (Data Quality Metrics) เชน ความ

พรอมใชงานไดของขอมูล, นาเชื่อถือของขอมูล (Reliability) , โครงสรางของขอมูลที่เครื่องอาน

ได (Machine Readability) ตามคำแนะนำเรื่อง Machine Readable ของ สพร., ความ

ทันสมัยของขอมูล (Up to Date) , ความนิยมของผูใช (Popularity)  เปนตน ทั้งนี้ เงื่อนไขการ

พัฒนาเปนไปตามที่ สพร. เห็นชอบ 

1) กำหนด Score สำหรับประเมินขอมูลแตละรายการ หรือแตละ field ขอมูลได  
 ท้ังน้ี เงื่อนไขการพัฒนาเปนไปตามที่ สพร. เห็นชอบ 
2) แสดงรายงานตามระดับการวัดคณุภาพของขอมูลขางตน 

1.8.2 รองรับตรวจสอบขอมูลซ้ำได (Duplicate Data) เพ่ือตรวจไฟลขอมูลที่ซำ้กันได 

1.8.3 กวาดเนื้อหาขอมูลเพ่ือจัดทำ Data Profiling หรือ Discovery ชนิดและเนื้อหาขอมูล 

(Format and Content) ได โดยสามารถทำไดหลายระดับ ดังนี้ 

1) ระดับลิงกขอมูล หรือระดับเว็บโดเมน (Domain) ถามี 
2) ระดับกลุมชุดขอมูล (Dataset) 
3) ระดับไฟลขอมูล (File) 

1.8.4 รองรับการวิเคราะหขอมูล ดวยวิธีการดังนี้ 

1) วิเคราะหคา null และชองวาง (Space) 
2) วิเคราะหประเภทขอมูล (Data Type) 
3) วิเคราะหขอมูลขามตาราง 
4) วิเคราะหขอมูลในแตละ Column  เชน ประเภทขอมูลผิดพลาด (Format) และ คาวาง 

(Null/Non/Nan) ได 
1.8.5 บันทึกและเรยีกดู รวมท้ังแสดงเปนรายงานสถิติการเขาใชงานคนหา คำนิยม ชุดขอมูล 

ไฟลขอมูล ยอดนิยมได 

1.8.6 เก็บ Log การทำงานของระบบได 

1.8.7 มีเครื่องมือสำหรับการจัดการฐานขอมูลโดยเครื่องมือจะตองสามารถชวยใหผูดูแล 

-  เพ่ิม server เขาไปในระบบเพ่ือเพ่ิมความจุ ประสิทธิภาพในการประมวลผล และ การ
รวบรวมขอมูล 

-  สามารถจัดการทรัพยากรของระบบ 
-  สามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานของระบบได 

1.9 สามารถการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบ API และ Sync Data กับระบบที่เก่ียวของ ตามที่ สพร. กำหนดได 

1.10 การทำงานทั่วไปของผูดูแลระบบ (เจาหนาที่ สพร.) 
1.10.1  มีหนาจอสามารถรองรับการตดิตั้ง , configuration สำหรับตั้ง schedule checking ตาม

เงื่อนไขที่กำหนด 
1.10.2  มีหนาจอรายงานสถิติการเขาใชงานระบบ เชน ปรมิาณการสืบคนหา คำยอดนิยม ชุดขอมูล 

เปนตน 
1.10.1  มีหนาจอรองรับการทำงานรับ text file หรือรับขอความเว็บลิงค (Link Domain)  
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1.10.2  สามารถรองรับการสืบคนหา crawler ตาม Link Domain ขางตน 
1.10.3  สามารถจัดเก็บขอมูลจากการสืบคนหา crawler เชน Path web address หรือขอมูลไฟล 

เปนตน 
1.10.4  สามารถจัดเก็บขอมูลเพ่ิมเติมไดจากในกรณี สืบคนหา crawler  เพ่ิมเติมในภายหลัง 
1.10.5  สามารถตั้งเวลาการ crawler หรอืการตั้งเวลารอบของการอัพเดทขอมูล จากหนาเว็บได 
1.10.6  สามารถสงออกผลลัพธ (export) เพ่ือแสดงในรูปแบบ csv หรือ text หรือ xls หรือ PDF ได

เปนอยางนอย   
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ภาคผนวก ข 
หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) 
รายละเอียดการนำเสนอทางเทคนิค แนวทางการติดตั้งและพัฒนาระบบ 

 

จำนวนคะแนน รายละเอยีดการใหคะแนน 
1. ราคาที่ย่ืนขอเสนอ (Price) (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

30 คะแนน - คำนวนโดยระบบ e-GP 

2. การนำเสนอทางเทคนิค แนวทางการติดตั้งและพัฒนาระบบ (คะแนนเต็ม 70 คะแนน) 
2.1. คุณวุฒิและประสบการณบุคลากรของผูย่ืนขอเสนอ (10 คะแนน) 

2.1.1. ผูจัดการโครงการ 

1.5 คะแนน - มีคุณวุฒิและประสบการณของบุคลากรตามขอกำหนด  

3 คะแนน - มีคุณวุฒิและประสบการณของบุคลากรตามขอกำหนด และมปีระสบการณในการพัฒนาทางดานระบบ
สารสนเทศตัง้แต 15 ปขึ้นไป 

- มปีระสบการณความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดานในสาขา ดานการศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบเก่ียวกับ 
Search Engine, Big Data, AI, Machine Learning หรือ Natural Language Processing (NLP)   

2.1.2. ผูประสานงานโครงการ 

1 คะแนน - มีคุณวุฒิและประสบการณของบุคลากรตามขอกำหนด  

2 คะแนน - มีคุณวุฒิและประสบการณของบุคลากรตามขอกำหนด 
- มีประกาศนียบัตรเก่ียวกับการบรหิารโครงการที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล เชน Project 
Management Professional (PMP) 

2.1.3. หัวหนา ผูควบคุมดูแลดานการพัฒนาระบบ 

1.5 คะแนน - มีคุณวุฒิและประสบการณของบุคลากรตามขอกำหนด  

3 คะแนน - มีคุณวุฒิระดับตัง้แตปริญญาโทขึ้นไป และมปีระสบการณตั้งแต 5 ปข้ึนไป 
- มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดานในสาขา ดานการศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบเก่ียวกับ Search 
Engine, Big Data, AI, Machine Learning หรือ Natural Language Processing (NLP) หรือเอกสาร
ทางวิชาการตีพิมพที่ไดการยอมรับในสาขาวิชาขางตน  

2.1.4. ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาระบบ คนท่ี 1 

0.5 คะแนน - มีคุณวุฒิและประสบการณของบุคลากรตามขอกำหนด  

1 คะแนน - มีคุณวุฒิและประสบการณของบุคลากรตามขอกำหนด  
- มีประสบการณในการพัฒนาทางดานระบบสารสนเทศตัง้แต 5 ปข้ึนไป 

2.1.5. ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาระบบ คนท่ี 2 

0.5 คะแนน - มีคุณวุฒิและประสบการณของบุคลากรตามขอกำหนด  

1 คะแนน - มีคุณวุฒิและประสบการณของบุคลากรตามขอกำหนด  
- มีประสบการณในการพัฒนาทางดานระบบสารสนเทศตัง้แต 5 ปข้ึนไป 
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รายละเอียดการใหคะแนน จำนวนคะแนน 
2.2. ผลงานของผูย่ืนขอเสนอ (10 คะแนน) 

2.2.1 จำนวนผลงานระบบสารสนเทศ 

3 คะแนน 5 คะแนน 
มีจำนวนผลงานระบบสารสนเทศ จำนวน 1 ผลงาน โดยมี
มูลคาแตละโครงการมากกวาหรือเทากับ 1,000,000 บาท 
 

มีจำนวนผลงานระบบสารสนเทศ จำนวนมากกวา 1 ผลงาน 
โดยมูลคาแตละโครงการมากกวาหรือเทากับ 1,000,000 บาท 

2.2.2 ผลงานเชื่ยวชาญระบบเกี่ยวกับ 
Search Engine, Big Data, AI, Machine 
Learning หรือ Natural Language 
Processing (NLP) 

3 คะแนน 5 คะแนน 
มีผลงานในระบบเกี่ยวกับ Search Engine, Big Data, AI, 
Machine Learning หรือ Natural Language Processing 
(NLP) จำนวน 1 ผลงาน โดยมีมูลคาแตละโครงการนอยกวา
หรือเทากับ 1,000,000 บาท 
 

มีผลงานในระบบเกี่ยวกับ Search Engine, Big Data, AI, 
Machine Learning หรือ Natural Language Processing 
(NLP) จำนวนมากกวา 1 ผลงาน โดยมีมูลคาแตละโครงการ
มากกวาหรือเทากับ 1,000,000 บาท 

2.3. เกณฑความรูความเขาใจในโครงการและระบบท่ีนำเสนอ โดยพิจารณาการนำเสนอท่ีชัดเจน และ ครบถวน (25 คะแนน) 
 
2.3.1 เอกสารอธิบายสรุป (Concept) 
ความเขาใจของทั้งโครงการ* 
 
* กรณีไมมีความเขาใจภาพรวมของทั้ง
โครงการ หรือเอกสารอธิบายสรุป 
(Concept)  ให  0 คะแนน 
 
 

5 คะแนน 7 คะแนน 8 คะแนน 10 คะแนน 
- มีความเขาใจภาพรวมของ

ท้ังโครงการ  
 

- มีความเขาใจภาพรวมของ
ทั้งโครงการ  

- มีเอกสารอธิบายสรุป 
(Concept) 

- มีความเขาใจภาพรวมของ
ท้ังโครงการ  

- มีเอกสารอธิบายสรุป 
(Concept) 

- มคีวามเขาใจในฟงกชันงาน
ของทั้งโครงการ 

- มีความเขาใจภาพรวมของ
ทั้งโครงการ  

- มีเอกสารอธิบายสรุป 
(Concept) 

- มคีวามเขาใจในฟงกชันงาน
ของทั้งโครงการ 

- มีภาพประกอบ ภาพรวม
ของทั้งโครงการ 
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รายละเอียดการใหคะแนน จำนวนคะแนน 
2.3. เกณฑความรูความเขาใจในโครงการและระบบท่ีนำเสนอ โดยพิจารณาการนำเสนอท่ีชัดเจน และ ครบถวน (25 คะแนน) 
2.3.2 แผนการดำเนินโครงการ* 
 
* กรณีไมมีแผนการดำเนินโครงการ 
ให  0 คะแนน 
 

3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
- มแีผนการดำเนินโครงการตาม

งวดงาน 
 

- มแีผนการดำเนินโครงการตามงวดงาน 
- สามารถแบงแผนงานไดชัดเจนตามฟงกชั่น

งานที่เก่ียวของขอ 6.19 

- มแีผนการดำเนินโครงการตามงวดงาน 
- สามารถแบงแผนงานไดชัดเจนตามฟงกชั่น

งานท่ีเก่ียวของขอ 6.19 
- มีการระบุวันที่ กรอบระยะเวลาการสงมอบ

งานท่ีชัดเจนกอนครบกำหนด (ภายใน 270 
วัน) 

2.3.3 รายละเอียดผูรับผิดชอบในแตละ
กิจกรรมที่สอดคลองกับบุคลากรที่นำเสนอ* 
 
* กรณีไมมรีายละเอียดผูรับผิดชอบในแตละ
กิจกรรม  ให  0 คะแนน 

3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
- มรีายละเอียดผูรบัผิดชอบและ

บุคลากรในโครงการ 
 

- มรีายละเอียดผูรับผิดชอบและบุคลากรใน
โครงการ 

- สามารถแบงรายละเอียดผูรบัผิดชอบในแต
ละกิจกรรมที่สอดคลองกับบุคลากรได
อยางชัดเจน 

- มรีายละเอียดผูรบัผิดชอบและบุคลากรใน
โครงการ 

- สามารถแบงรายละเอียดผูรับผิดชอบในแตละ
กิจกรรมที่สอดคลองกับบุคลากรไดอยาง
ชัดเจน 

- สามารถแบงรายละเอียดผูรับผิดชอบในแตละ
กิจกรรมที่สอดคลองทั้งบุคลากรกับฟงกชัน
งานท่ีเก่ียวของไดอยางชัดเจน 

2.3.4 การตอบขอซักถามของระบบที่
นำเสนอ* 
 
* กรณีไมสามารถตอบขอซักถามของระบบที่
นำเสนอ  ให  0 คะแนน 

3 คะแนน 5 คะแนน 
สามารถตอบขอซักถามของระบบที่นำเสนอไดบางประเด็น - สามารถตอบขอซักถามของระบบท่ีนำเสนอได

อยางชัดเจนเชิงประจักษ 
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รายละเอียดการใหคะแนน จำนวนคะแนน 
2.4. เกณฑการนำเสนอแนวทางการติดตั้งและพัฒนาระบบ และ การออกแบบสถาปตยกรรมระบบ  
โดยพิจารณาจากรูปแบบท่ีทำงานไดรวดเร็ว บริการจัดการไดงาย และอธิบายไดประจักษชัด (25 คะแนน) 

 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
2.4.1 เทคนิคของวิธีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ อาทิ สถาปตยกรรมของระบบ* 
 
* กรณีไมมรีายละเอียดทางเทคนิคของวิธีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ  ให  0 คะแนน 

- สามารถอธิบายทาง
สถาปตยกรรมของระบบ 

- สามารถอธิบายทางสถาปตยกรรมของ
ระบบ 

- มรีายละเอียดทางสถาปตยกรรมของระบบ 
 

- สามารถอธิบายทางสถาปตยกรรมของระบบ 
- มรีายละเอียดทางสถาปตยกรรมของระบบ 
- มีรายละเอียดองคประกอบรายการของ

ซอฟทแวร (Checklist) และฟงกชั่นการ
ทำงาน (Conceptual) 

 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
2.4.2 การดำเนินงานทางเทคนคิแตละ
ขั้นตอน* 
 
* กรณีไมมรีายละเอียดการดำเนินงานทาง
เทคนิคแตละขั้นตอนให  0 คะแนน 

- มรีายละเอียดการดำเนินงาน
ทางเทคนิคแตละขั้นตอนนอย 
กวา 3 ขั้นตอน 

- มรีายละเอียดการดำเนินงานทางเทคนิค
แตละขั้นตอน อยางนอย 3 ข้ันตอน 

- มรีายละเอียดการดำเนินงานทางเทคนิคแตละ
ขั้นตอน อยางนอย 3 ขั้นตอน 

- มีรายละเอียดทางเทคนิคสอดคลองกับ
สถาปตยกรรมของระบบ และฟงกชั่นการ
ทำงาน 

 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
2.4.3 การเสนอแนวทางการวิเคราะห
ปญหา*  
 
* กรณีไมมกีารเสนอแนวทางการวิเคราะห
ปญหา  ให  0 คะแนน 

- สามารถนำเสนอแนวทางการ
วิเคราะหปญหา  

- สามารถนำเสนอแนวทางการวิเคราะห
ปญหา  

- สามารถอธิบายการแกไขปญหาระหวาง
การดำเนินงานที่มีเหตุผลเหมาะสม  

 

- สามารถนำเสนอแนวทางการวิเคราะหปญหา  
- สามารถอธิบายการแกไขปญหาระหวางการ

ดำเนินงานท่ีมีเหตุผลเหมาะสม  
- สามารถแสดงแจกแจงตัวอยางและ

รายละเอียดของปญหาไดครอบคลุม และ
อธิบายใหคณะกรรมการเขาใจได  
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รายละเอียดการใหคะแนน จำนวนคะแนน 
2.4. เกณฑการนำเสนอแนวทางการติดตั้งและพัฒนาระบบ และ การออกแบบสถาปตยกรรมระบบ  
โดยพิจารณาจากรูปแบบท่ีทำงานไดรวดเร็ว บริการจัดการไดงาย และอธิบายไดประจักษชัด (25 คะแนน) 
2.4.4 การนำเสนอมุงเนนไปทีแ่นวทาง
พัฒนาที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและบริหาร
จัดการไดงาย* 
 
* กรณีไมมกีารเสนอแนวทางพัฒนาที่รวดเร็ว
มุงเนนไปท่ีการผลงานมีประสิทธิภาพและ
บริหารจัดการไดงาย  ให  0 คะแนน 
 

3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
- สามารถนำเสนอแนวทาง

พัฒนาได 
- สามารถนำเสนอแนวทางพัฒนาที่รวดเร็ว

มุงเนนไปที่การผลงานมีประสิทธิภาพและ
บริหารจัดการไดงาย 

 

- สามารถนำเสนอแนวทางพัฒนาท่ีรวดเร็ว
มุงเนนไปที่การผลงานมีประสิทธิภาพและ
บริหารจัดการไดงาย 

- มสีถาปตยกรรมระบบและฟงกชั่นงานถูก
ออกแบบใหรองรับการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพ และบริหารจัดการไดงาย 

- สามารถนำเสนอระยะเวลาสงมอบผลงานได
เปนงวดงานชัดเจน 
 

2.4.5 ตัวอยางหนาจอ Mock up หรือ
ตนแบบ (Prototype) มาประกอบการ
นำเสนอ* 
 
* กรณีไมมตีัวอยางหนาจอ Mock up หรือ
ตนแบบ (Prototype) มาประกอบการ
นำเสนอ  ให  0 คะแนน  
 

3 คะแนน 5 คะแนน 
 มตีัวอยางหนาจอ Mock up หรือตัวอยาง UX/Ui มานำเสนอ - มตีัวอยางหนาจอ Mock up หรือตัวอยาง 

UX/Ui มานำเสนอ 
- มตีนแบบ (Prototype) หรือตัวอยาง Demo

ของฟงกชั่นการสืบคนขอมูลเปด คำเหมือน 
คำคลาย คำความหมายพอง เปนตน 

 
 


