
 

 
(ราง) ประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

เรื่อง ประกวดราคาจางงานจางพัฒนาและใหบริการระบบกลาง ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทำราง

กฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะท่ี ๒ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องคการมหาชน) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

                 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางงานจางพัฒนา

และใหบริการระบบกลาง ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทำรางกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะที่ ๒ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังสิ้น ๗,๖๐๖,๙๐๐.๐๐ บาท 

(เจ็ดลานหกแสนหกพันเการอยบาทถวน) 

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูที ่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื ่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกสำนักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูยื่น

ขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                 ๑๐. ผูยื ่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นผลงานในการดำเนินการงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ี

เกี่ยวของกับกฎหมาย หรือระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ในวงเงินไมนอยกวา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานหาแสน

บาทถวน)ตามขอกำหนดขอบเขตของงาน ขอ ๔.๑๐ 

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี 

........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

 



        ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

        ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.dga.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๘ ๐๐๔๕ ๓๑๗๒ ในวันและเวลาราชการ 

        ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม

มายัง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ผานทางอีเมล cmp_division@dga.or.th หรือชองทาง

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ........................ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.dga.or.th หรือ www.gprocurement.go.th 

ประกาศ ณ วันท่ี         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายสุพจน เธียรวุฒิ) 

ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนท่ี ๑ และเอกสารสวนท่ี 

๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 ๑๖
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(ราง) เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี DGA/64/0259 
การจางงานจางพัฒนาและใหบริการระบบกลาง ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทำรางกฎหมาย และการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะท่ี ๒ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

ตามประกาศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
ลงวันท่ี         กันยายน ๒๕๖๔ 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ซ่ึงตอไปนี้ เรียกวา "สพร." มีความประสงคจะ 
ประกวดราคาจางงานจางพัฒนาและใหบริการระบบกลาง ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทำรางกฎหมาย และ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะท่ี ๒ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ โดยมีขอแนะนำและขอกำหนดดังตอไปนี้ 

๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
๑.๒  แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
๑.๓  สัญญามาตรฐานหนวยงาน 
๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน 

(๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
(๒)   หลักประกันสัญญา 

๑.๕     บทนิยาม 
(๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
(๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

๑.๖  แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
(๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 

           ๑.๗   แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
   ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 
๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
๒.๔  ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๒.๕  ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๒.๗  เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

๑๖
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                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก สพร. ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ
จะตองมีการกำหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา
หลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 
                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวม
คานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ 
                                  สำหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกำหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารเชิญชวน 
                          ๒.๑๑  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 ๒.๑๒  ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นผลงานในการดำเนินการงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศท่ีเก่ียวของกับกฎหมาย หรือระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ในวงเงินไมนอยกวา ๒ ,๕๐๐ ,๐๐๐ บาท                  

(สองลานหาแสนบาทถวน) ตามขอกำหนดขอบเขตของงาน ขอ ๔.๑๐ 

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสำเนา
ถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย 
                                           (๔.๒)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
                                           (๔.๓)   สำเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร (ธนาคารกรุงไทยไมเสียคาธรรมเนียมการ
โอน หากเปนธนาคารอ่ืนจะเสียคาธรรมเนียมการโอน) 
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                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ 
(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อำนาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ท้ังนี้ หาก
ผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
                                   (๓)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๓.๑)   ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารเก่ียวกับคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 
ตามขอกำหนดขอบเขตของงาน ขอ ๕.๑ 
                                           (๓.๒)   ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารขอเสนอดานเทคนิค ตามขอกำหนด
ขอบเขตของงาน ขอ ๕.๒ 
                                           (๓.๓)   ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารขอเสนอดานราคา ตามขอกำหนด
ขอบเขตของงาน ขอ ๕.๓ 
                                   (๔)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
(ถามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ 
(๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงไวแลว 
                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
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                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๓๖๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก สพร. ใหเริ่มทำงาน 
                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี
ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไข ในเอกสาร
ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                          เม่ือพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ
เสนอราคาใหแกสพร.ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนตามขอ ๑.๕ 
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และสพร.จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิง
งาน เวนแตสพร.จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือ
เปนประโยชนตอการพิจารณาของสพร. 
                          ๔.๘     ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
กำหนด 
                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
                          ๔.๙    ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทำแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ
โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จำนวน ๓๘๐,๓๗๕.๐๐ บาท (สามแสน
แปดหม่ืนสามรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) 
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                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชำระตอเจาหนาท่ีในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ 
                          ๕.๒   หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กำหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔    หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 
                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนำเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำ
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร
ดังกลาวมาใหสพร.ตรวจสอบความถูกตองในวันท่ี ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง .............. น. 
                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ำ
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อผูเขารวมคารายท่ีสัญญารวมคา
กำหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ สพร.จะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน 
นับถัดจากวันท่ีสพร.ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่น
ขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ำสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเม่ือไดทำสัญญาหรือ
ขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สพร.จะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาประกอบเกณฑอ่ืน 
                          ๖.๒     ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑราคาประกอบเกณฑ
อ่ืน (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ำหนักท่ีกำหนด ดังนี้ 
                                   ๖ .๒ .๑  รายการพิจารณ า คือ งานจ างพัฒนาและใหบริการระบบกลางตาม
พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทำรางกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะท่ี ๒ 
ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
                                           (๑)   ราคาท่ีเสนอราคา (ตัวแปรหลัก)   กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ   ๓๐ 
                                           (๒)   ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนอ่ืนๆ   กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ   ๗๐ 
                          ๖.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเง่ือนไขท่ีสพร.กำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสำคัญและความ 
แตกตางนั้นไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
                          ๖.๔     สพร. สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
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                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสพร. 
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผู ยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัด ซ้ือจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสพร. มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได สพร.มีสิทธิท่ี
จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                          ๖.๖     สพร.ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการ
เปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของสพร.เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได 
รวมท้ังสพร.จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่น
ขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทน เปนตน 
                                ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือสพร. จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทำใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดำเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได สพร. มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ 
จากสพร. 
                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญา สพร. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                          ๖.๘     หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืนท่ีไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด
เรียงลำดับผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนไมเกิน
รอยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไมเกิน ๓ ราย 
                                    ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปนผูประกอบการ SMEs 
                          ๖.๙     หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิไดถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัด
จางจากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาว 
                                    ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปนผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
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                 ๗.     การทำสัญญาจาง 
                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 
๑.๓ หรือทำขอตกลงเปนหนังสือกับ สพร. ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจำนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ให สพร. ยึดถือไวในขณะทำ
สญัญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
                          ๗.๑     เงินสด 
                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายใหแกสพร. โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทำสัญญา หรือกอน
หนานั้น ไมเกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ 
                          ๗.๓     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในขอ 
๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
                          ๗.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของงานจางซ่ึง สพร. ไดรับมอบไวแลว 
         
                 ๘.    คาจางและการจายเงิน 
                          สพร. จะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว โดย
ถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกำหนดการจายเงินเปน จำนวน ๕ งวด ดังนี้ 
                          งวดท่ี ๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน โดยมีงานท่ี
ตองสงมอบ ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน ดังนี ้
    ๑. แผนดำเนินโครงการ ตามขอกำหนดคุณสมบัติข้ันต่ำขอ ๗.๑ 
    ๒. ผลการออกแบบระบบกลาง ตามขอกำหนดคุณสมบัติข้ันต่ำ ๗.๒  
                           ๓. เอกสารการประชุมทุกครั้งท่ีเขาดำเนินงาน อยางนอยประกอบไปดวย รายงานการ 
        ประชุมเริ่มตนโครงการ รายงานการประชุมสัมภาษณเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชงาน  
        เปนตน 
                         ๔. รายงานการประชุม (Minute of Meeting) ตามขอบเขตการดำเนินงาน ขอ ๗.๑๑ 
                         ๕. เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีผูวาจางกำหนด (ถามี)  

                          งวดท่ี ๒ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน โดยมีงานท่ี
ตองสงมอบ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน ดังนี้ 
  ๑. รหัสตนฉบับ (Source Code) ระบบกลางสำหรับใชทดสอบนำรองรุน Alpha  (Alpha 
testing) 
                        ๒. รายงานผลการติดตั้งระบบกลางเพ่ือใชทดสอบนำรองรุน Alpha (Alpha testing) 
                        ๓. รายงานผลการทดสอบภายใน ระบบกลางสำหรับใชทดสอบนำรองรุน Alpha  (Alpha 
Testing) พรอมขอเสนอแนะสิ่งท่ีตองปรับปรุง/ดำเนินการ เพ่ิมเติมในชวงการนำรองรุน Beta (Beta Testing)  
                        ๔. รายงานการประชุม (Minute of Meeting) ตามขอบเขตการดำเนินงาน ขอ ๗.๑๑ 
  ๕. เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีผูวาจางกำหนด (ถามี) 
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                          งวดท่ี ๓ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน โดยมีงานท่ี
ตองสงมอบ ใหแลวเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน ดังนี้ 
                      ๑. รหัสตนฉบับ (Source Code) ระบบกลางสำหรับใชทดสอบชวงนำรองรุน Beta  (Beta 
Testing) 
  ๒. รายงานผลการติดตั้งระบบกลางเพ่ือใชทดสอบชวงนำรองรุน Beta (Beta Testing) 
                      ๓. รายงานผลการทดสอบภายใน ระบบกลางสำหรับใชทดสอบนำรองรุน Beta (Beta 
Testing) พรอมขอเสนอแนะสิ่งท่ีตองปรับปรุง/ดำเนินการเพ่ิมเติมในชวงการนำรองรุน Staging (Staging Version) 
                      ๔. รายงานการประชุม (Minute of Meeting) ตามขอบเขตการดำเนินงาน ขอ ๗.๑๑ 
                      ๕. เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีผูวาจางกำหนด (ถามี) 

                   งวดท่ี ๔ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน โดยมีงานท่ี
ตองสงมอบ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน ดังนี้ 
  ๑. รหัสตนฉบับ (Source Code) ระบบกลางสำหรับรุน Staging (Staging Version) 
                  ๒. รายงานผลการทดสอบการทำงานของระบบกลาง ครอบคลุมถึง 
                               ๒.๑. รายงานผลการทดสอบการใชงานจากมุมมองของผูใชงาน (User Acceptance Test) 
                      ๒.๒. รายงานรายงานผลการทดสอบดานประสิทธิภาพของระบบงาน (Performance  
      Test) 
                  ๓. รายงานผลการติดตั้งระบบกลางเพ่ือใชทดสอบใชงานรุน Staging (Staging Version) 
                  ๔. รายงานการประชุม (Minute of Meeting) ตามขอบเขตการดำเนินงาน ขอ ๗.๑๑ 
                  ๕. เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีผูวาจางกำหนด (ถามี) 

              งวดสุดทาย เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดให
แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ และ สพร. ไดตรวจรับมอบ
งานจาง 

                 ๙.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือจะกำหนด ดังนี้ 
                          ๙.๑     กรณีท่ีผูรับจางนำงานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทำอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
สพร. จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 
                          ๙.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกำหนดคาปรับเปนรายวัน
ในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคาคาจาง 

                 ๑๐.    การรับประกันความชำรุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทำขอตกลงเปนหนังสือ หรือทำสัญญาจาง ตามแบบ 
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอย
กวา ๑ ปนับถัดจากวันท่ีสพร.ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑ 
วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชำรุดบกพรอง 
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                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๑.๑   เงินคาจางสำหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำไดตอเม่ือ สพร. ไดรับอนุ มัติ เงินคาจางจากเงิน
งบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวเทานั้น 
 
                          ๑๑.๒   เม่ือ สพร. ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนำสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของ
นั้นตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือ
ไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซ่ึง สพร. ไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกำหนดดังระบุไวในขอ ๗ สพร. จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกัน
การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๑.๔   สพร.สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ สพร. คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๑.๖   สพร. อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากสพร.ไมได 
                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทำ
การจัดจางครั้งนี้ตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทำการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสพร. หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด 
                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          สพร. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกให
เปนผูรับจางเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกำหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทำสัญญากับสพร. ไวชั่วคราว 
 
 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
กันยายน ๒๕๖๔ 
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ข้อก ำหนดขอบเขตของงำน (TERM OF REFERENCE: TOR) 

งำนจ้ำงพัฒนำและให้บริกำรระบบกลำง 
ตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย 

                          และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2 

                               ของ ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 

  

1. ควำมเป็นมำ 

ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 
2562 ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพ่ือประกอบการจัดท าร่าง
กฎหมาย และการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน หลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และการก าหนดโทษอาญา เพ่ือให้การตรากฎหมาย
เป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายภายหลัง เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว เพ่ือพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  และการเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมายของประชาชน ทั้งนี้ ตามนัย
มาตรา 77 ประกอบกับมาตรา 258 ค. ด้านกฎหมาย (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

        ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ร่วมกับ
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงใน
ลักษณะของระบบกลาง เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านกฎหมายของประเทศ รวมถึงเป็นช่องทางส าหรับ
รับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินการจัดท ากฎหมายหรือร่างกฎหมายรวมถึงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบดังกล่าว 
ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งของประชาชนและภาคส่วนต่าง  ๆ ในการมีส่วนร่วมและติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของประเทศได้ โดยได้ด าเนินการใน
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

ระยะที่ 1 ไปแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนของระบบรับฟังความคิดเห็นและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ทั้งนี้ สพร. มีแผนในการพัฒนาคุณสมบัติและประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ของระบบกลางอย่างต่อเนื่อง จึงเกิด
การพัฒนาในระยะที่ 2 ในส่วนของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อบัญญัติของกฎหมายที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) และ
ข้อมูลด้านกฎหมายของรัฐทั้งหมดในประเทศ ได้อย่างสะดวก และสามารถเข้าใจเนื้อหาของกฎหมายได้ง่าย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือพัฒนาระบบกลางส าหรับฐานข้อมูลกฎหมายตาม “พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่าง

กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562” ที่มีข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุม 

เข้าถึงและใช้งานได้ง่าย มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการท างานของระบบด้วยการออกแบบที่

เหมาะสม โดยมุ่งเน้นจากส่วนประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience : UX) และส่วนต่อ

ประสานกับผู้ใช้งาน (User Interface : UI)  

2.2. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลกฎหมายของประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีที่

เหมาะสมส าหรับกระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายและการเชื่อมโยงข้อมูลกฎหมายของ

ประเทศ 

 

3. ค ำนิยำม 
ผู้เสนอราคา หมายถึง ผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการ  
ผู้รับจ้าง หมายถึง ผู้ที่ ผ่ านการคัด เลือกและได้ลงนามในสัญญาจ้ างกับ

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
ผู้ว่าจ้าง หมายถึง ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 
คณะท างานโครงการ    หมายถึง           เจ้าหน้าที่ของ สพร. ผู้ดูแลโครงการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

การพัฒนาและบริหารจัดการระบบ 
ระบบ, ระบบกลาง, 
ระบบกลางระยะที่ 2     หมายถึง            ระบบกลางตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่าง

กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 
2562 ระยะที่ 2 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

ระบบกลางระยะที่ 1   หมายถึง              ระบบกลางตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 
2562 ระยะที่ 1 ที่มีการเปิดให้บริการแล้ว 
(https://law.go.th และ https://law.go.th/backend) 

สคก.                       หมายถึง            ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
วันท าการ หมายถึง     วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการที่ประกาศ 
เวลาท าการ หมายถึง     เวลา 8.30 – 17.30 น. ในวันท าการ 
 

4. คุณสมบัติผู้เสนอรำคำ  
4.1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
4.2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4.4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือ ท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง  

4.5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคลนั้นด้วย 

4.6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพในงานตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ 
4.8. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่

เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
4.9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4.10.   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานในการด าเนินการงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ   

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรือระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 
2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวย้อนหลังไม่เกิน 3 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ประกาศประกวดราคาหรือวันที่ยื่นข้อเสนอ แล้วแต่วิธีการ
จัดจ้างที่ก าหนด ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
ที่ สพร. เชื่อถือ โดยจะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองผลงานและส าเนาสัญญา พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องมาพร้อมกันในวันยื่นข้อเสนอโครงการ 
 

5. กำรจัดท ำข้อเสนอ 

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นบัญชีเอกสารในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : eGP) ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือยื่นเอกสาร

ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญเสนอราคา แล้วแต่วิธีการจัดจ้างที่ก าหนด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และ

จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนในรูปแบบ 

Portable Document Format (PDF File) โดยจ าแนกเอกสารที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้  

5.1 เอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ประกอบด้วยเอกสารอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

5.1.1 หลักฐานนิติบุคคล 

1) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล และส าเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วน โดยผู้จัดการผู้มีอ านาจควบคุมลง

นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

2) กรณีเป็นบริษัทจ ากัด หรือบริษัทจ ากัดมหาชน ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนและวัตถุประสงค์นิติบุคคลซึ่งนายทะเบียนออกไห้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่น

ข้อเสนอ หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยกรรมการผู้มีอ านาจท าการ

แทนนิติบุคคลลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

5.1.2 ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.20) หรือ ภพ.01 หรือ ภพ.09 ของกรมสรรพากร โดย

กรรมการผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

5.1.3 ส าเนาหนังสือรับรองผลงานและส าเนาสัญญาซึ่งแสดงถึงความมีคุณสมบัติด้านผลงาน

ของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่ก าหนดในข้อ 4.10 

5.1.4 เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ แสดงถึงความมีคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่ก าหนดในข้อ 4 

และเอกสารอื่น ๆ ที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) หรือ

ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญเสนอราคา แล้วแต่วิธีการจัดจ้างที่ก าหนด 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

5.1.5 หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนในการยื่นข้อเสนอในกรณีที่ผู้มีอ านาจไม่สามารถ

ท าการยื่นเอกสารด้วยตนเอง พร้อมส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอ่ืนใดที่มีรูปซึ่งออกให้

โดยทางราชการและยังไม่หมดอายุของทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

5.2 ข้อเสนอด้านเทคนิค ประกอบด้วย 

5.2.1 ข้อเสนอรายละเอียดแนวทางการด าเนินงาน และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะใช้ในโครงการ 

5.2.2 โครงสร้างและบุคลากรในโครงการ พร้อมบัญชีรายชื่อบุคลากร หน้าที่ ประวัติ คุณวุฒิ 

และประสบการณ์ ในการปฎิบัติที่ เกี่ ยวข้องตามข้อก าหนดรวมถึง ใบรับรอง 

(Certificatation) ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

5.3 ข้อเสนอด้านราคา  

5.3.1  ให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางตามแบบและ

เงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารการจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือยื่นเสนอราคาตามท่ี

ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญเสนอราคา แล้วแต่วิธีการจัดจ้างที่ก าหนด 

5.3.2  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง

ปวงไว้ด้วยแล้ว  

5.3.3  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ยืนยันราคา

สุดท้ายโดยภายในก าหนดยืนราคา ห้ามผู้ยื่นข้อเสนอถอนการเสนอราคา กรณีที่ สพร. 

จ าเป็นต้องขอให้ผู้ยื่นข้อเสนอขยายระยะเวลาการยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องท าการขยาย

ก าหนดยืนราคาให้ สพร. ตามความประสงค์ 

5.3.4  หากผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะ จะต้องท าปรับปรุงรายละเอียด

ราคาค่าจ้างให้สอดคล้องกับยอดรวมราคาที่เสนอหรือตามที่เจรจาต่อรอง 

 
6. เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ 

การจัดจ้างครั้งนี้เป็นงานที่มีความชับซ้อนและมีข้อจ ากัดด้านเทคนิค ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะ ชนิดประเภทของงาน ซึ่งไม่อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อม
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามขอบเขตการด าเนินงาน สพร. จะพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่าน
เกณฑ์ด้านคุณภาพ (ข้อเสนอด้านเทคนิค) และเกณฑ์ราคา โดยมีสัดส่วนน้ าหนักของเกณฑ์คุณภาพ 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

(ข้อเสนอด้านเทคนิค) น้ าหนักร้อยละ 70  และเกณฑ์ราคาน้ าหนักร้อยละ 30 โดย สพร. จะด าเนินการ
ตามล าดับดังนี้ 
6.1. ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้ว

พิจารณาคัดเลือกรายที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ 
ครบถ้วนถูกต้องและพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคต่อไป ส าหรับรายที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือ
มีคุณสมบัติ หรือยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง สพร. จะไม่ท าการประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

6.2. พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้รับจ้างทุกราย หากผู้ประสงค์จะเสนอราคาใดมีคุณสมบัติไม่
ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สพร. จะไม่รับพิจารณา
ข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรือผิดแผกในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ  สพร. 
เท่านั้น  
 ทั้งนี้ สพร. จะเชิญให้ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายที่มีคุณสมบัติและยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
ตามข้อ 6.1 น าเสนอด้านเทคนิค โดยจะพิจารณาประเมินค่าประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

ล ำดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน น  ำหนักคะแนน 

1 เกณฑ์ผลงานที่ผ่านมาด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรือ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดย
พิจารณาจากมูลค่างาน ลักษณะงาน สถาปัตยกรรมระบบที่
เลือกใช้ ซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้ และประสบการณ์การท างานกับ
ภาครัฐ เป็นต้น โดยจะพิจารณาจากผลงานที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 
2,500,000 บาทเท่านั้น 

25 

2 เกณฑ์ความรู้ความเข้าใจในโครงการ โดยพิจารณาจากการ
น าเสนอท่ีชัดเจน ครบถ้วน ความเข้าใจที่มาของโครงการ ความ
เข้าใจในกระบวนการที่เก่ียวข้อง และการ ถาม-ตอบ 

20 

3 เกณฑ์แนวทางการพัฒนาระบบ (Software Development 
Methodology and Tools), การออกแบบสถาปัตยกรรม
ระบบ (System Architecture Design) , การขยายระบบ 
(Scaling Design) , รองรับการโจมตีได้ดี และใช้ขนาดของ

25 
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กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

ล ำดับ เกณฑ์กำรให้คะแนน น  ำหนักคะแนน 

เครื่องแม่ข่าย (Server Specification) ที่เหมาะสม โดยเกณฑ์
ทั้งหมดจะพิจารณาจากการรองรับการเข้าใช้งานจ านวนมาก 
รองรับการโจมตี ท างานได้รวดเร็ว ขยายระบบได้ง่าย และ
บริหารจัดการได้ง่าย โดยไม่มุ่งเน้นแต่การเพ่ิมขนาดของเครื่อง
แม่ข่าย (Server Specification) เพียงอย่างเดียว และสามารถ
พิสูจน์ได้ประจักษ์ชัด 

4 เกณฑ์แนวทางการบริหารจัดการระบบ (Operation Process) 
โ ด ย พิ จ า ร ณ า จ า ก แ น ว ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร ร ะบ บ ที่ เ ป็ น
มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง เช่น 
ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000 และ ISO/IEC 22301 เป็น
ต้น 

15 

5 เกณฑ์ความพร้อมและความเชี่ยวชาญของคณะท างาน 15 

 
 ทั้งนี้ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ต้องได้รับคะแนนการประเมินด้าน
คุณภาพ (Performance) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามภาคผนวก จ (เกณฑ์การให้คะแนน) 

6.3. ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ 6.2 จะได้รับการประเมินค่าประสิทธิภาพ
ต่อราคาตามสัดส่วนข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาที่ก าหนดและจัดล าดับเรียงตาม
คะแนน ข้อเสนอที่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุดจะได้รับการคัดเลือก และ สพร. จะพิจารณาเจรจา
ต่อรองราคาตามท่ีเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ สพร. ต่อไป 

6.4. กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ไปท าสัญญาภายในวันเวลาที่ก าหนด สพร. จะพิจารณาเรียกราย
ล าดับถัดไปเพ่ือเจรจาต่อรองและ/หรือท าสัญญาต่อไป หรืออาจพิจารณายกเลิกการประกาศเชิญ
ชวน เพ่ือด าเนินการใหม่ตามวิธีหรือขั้นตอนตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
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7. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน  
   ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการพัฒนาระบบกลาง ตามพระราขบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2 โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 

7.1. ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนการด าเนินการโครงการฯ ที่แสดงถึงการท างานแบบมีส่วนร่วมและกิจกรรม
ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย  
7.1.1. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Requirement) 
7.1.2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (Analysis Design) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การ

ออกแบบกระบวนการท างาน (Process design ) และการออกแบบฐานข้อมูล 
(Database Design) 

7.1.3. การพัฒนา และติดตั้งระบบงาน (Implementation) โดยจ าแนกเป็น 4 รุ่น คือ ระบบน า
ร่องรุ่น Alpha, ระบบน าร่องรุ่น Beta,ระบบรุ่น Staging และระบบให้บริการจริ ง 
(Production) 

7.1.4. การคัดกรอง ตรวจสอบข้อมูล และการน าเข้าข้อมูลข้อมูลกฎหมาย (Data Conversion 
and Data Migration Plan) 

7.1.5. การทดสอบระบบเพ่ือเตรียมเปิดให้บริการจริง ซึ่งครอบคลุมถึง การทดสอบโดยผู้ใช้งาน 
(User Acceptance Test) การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ เป็นต้น 

7.1.6. การเตรียมน าระบบออกให้บริการจริง ซึ่งครอบคลุมถึง การฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้ 
การเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็น เป็นต้น 

7.1.7. การน าระบบออกให้บริการจริง (Production Release) และบ ารุงรักษาระบบงาน 
(Deployment and Maintenance) 

7.2. ผู้รับจ้างต้องส ารวจ รวบรวม ศึกษา กรอบแนวคิด กฎหมาย ระเบียบ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง       
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน (User Requirement) ในการพัฒนาระบบงาน 
ตามท่ีก าหนดดังนี้ 
7.2.1. ส ารวจเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้ ใช้งานทั้งในส่วนของ 

functional และ non-functional เพ่ือรองรับการจัดท าคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ก าหนด
ไว้ในภาคผนวก ก  

7.2.2. ศึกษาคุณสมบัติการท างานของระบบกลางระยะที่ 1 ที่เปิดให้บริการอยู่แล้ว เพ่ือออกแบบ
ระบบกลางระยะที่ 2 ให้สอดคล้องกันตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

7.2.3. ศึกษารายงานโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศเพ่ือ
พัฒนาและให้บริการระบบกลางตาม พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย
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และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน)   

7.2.4. ศึกษาเครื่องมือมาตรฐาน และแนวทางต่าง ๆ ที่ สพร. ใช้ในการพัฒนาระบบ เช่น ระบบ

จัดเก็บและควบคุมรหัสต้นฉบับ (Source Control) การทดสอบ การรายงานและติดตาม

ผลการแก้ไขระบบงาน (Issue Tracking) วิธีการพัฒนา API และการรองรับการเชื่อมโยง

ข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น 

7.2.5. ส ารวจ วิเคราะห์ ระบบเครือข่าย เครื่องมืออุปกรณ์ โครงสร้างพ้ืนฐาน เซิร์ฟเวอร์ ที่ผู้ว่า
จ้างมี หรือผู้ว่าจ้างสามารถจัดหาได้ เพ่ือก าหนด System Architecture ที่สอดคล้องกับ
คุณสมบัติตามภาคผนวก ก 

7.2.6. ศึกษาระบบฐานข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ เช่น ระบบ
ห้องสมุดกฎหมาย  

7.3.   ผู้รับจ้างต้องศึกษาข้อมูลกฎหมายที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่ สคก. มีอยู่ในปัจจุบันทั้งในรูปแบบ 

  ไฟล์ PDF , WORD, HTML และ จัดท าข้อเสอแนะแนวทางการน าเข้าข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้เข้าสู่ 

  ระบบกลางที่จะพัฒนาขึ้น และผู้รับจ้างต้องน าเข้าข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้สู่ระบบ ด าเนินการคัด 

  กรอง แปลงรูปแบบข้อมูล และน าเข้าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล 

7.3.1. น าเข้าข้อมูลกฎหมายให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เช่น PDF, HTML หรือ WORD หรือ  

       รูปแบบอื่น ๆ (ถ้ามี) อย่างน้อย 10,000 ชุดข้อมูล 

7.3.2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท าการน าเข้าร่วมกับผู้ว่าจ้าง 

7.3.3. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบจัดให้มีการประชุมการน าเข้าข้อมูลตามขอบเขตงานพร้อม 

             ตรวจสอบความถูกต้อง กับทีมผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการ อย่างน้อย

เดือนละ 2 ครั้งตลอดช่วงการน าเข้าข้อมูล                     

7.4. ผู้รับจ้างต้องด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่ผู้ว่าจ้างต้องการตาม
ภาคผนวก ก พร้อมจัดท าเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ 
7.4.1. รายการสรุปความต้องการของผู้ว่าจ้าง 

7.4.2. รายงานสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ
จากองค์การที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนว่าสมควรยกเลิก ปรับปรุง หรือแก้ ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายใด ตามรายละเอียดในมาตรา 11 วรรค 6 ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การ
จัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

7.4.3. รายงานการออกแบบระบบ (Deliverable Requirement and Design Specification) 
โดยต้องประกอบด้วยหัวข้อดังนี้เป็นอย่างน้อย 
7.4.3.1 การออกแบบด้าน User Interface และ User Experience ของระบบงาน   

ตาม ภาคผนวก ก ในรูปแบบเอกสาร wireframe เป็นต้น และสามารถน า

รายละเอียดของผลการวิเคราะห์ตามภาคผนวก ข  มาประกอบ โดยมี

รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  

7.4.3.1.1. หน้าจอ User Interface ของหน้าจอหลักของระบบซ่ึง   ประกอบไป
ด้วย Corporate Identity (สี, ฟ้อนต์, Icon Set) 

7.4.3.1.2. ออกแบบโครงสร้างแผนผังเว็บไซต์ (Site Map) และการบอก
ต าแหน่ง (Screen Navigation Design) 

7.4.3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ที่สามารถท างานบนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ผู้

ว่าจ้างมีหรือสามารถจัดหาได้ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้  

7.4.3.2.1. สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)  
7.4.3.2.2. การออกแบบฟังก์ชัน (Functional Design) 
7.4.3.2.3. การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับ

ฐานข้อมูลของระบบงาน เช่น Data Dictionary, ER Diagram เป็น
ต้น 

7.4.3.2.4. ไดอะแกรมของระบบงานในรูปแบบเอกสารที่จ าเป็นเพ่ือให้ท าความ
เข้าใจระบบงาน เช่น Workflow หรือ Use Case Diagram หรือ 
Class Diagram หรืออ่ืน ๆ เป็นต้น 

7.4.3.2.5. รายละเอียด Infrastructure Server ของระบบงาน เป็น อย่างน้อย 
เช่น  
7.4.3.2.5.1. OS Version เช่น รุ่นของระบบปฏิบัติการ พร้อมเลข

รุ่น (version) ที่ชัดเจน 
7.4.3.2.5.2. Software Package Installation ที่ใช้งาน พร้อมเลข

รุ่น (version) เช่น ซอฟต์แวร์เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่พร้อมใน
การติดต่อฐานข้อมูล หรือระบบฐานข้อมูลที่ใช้งาน 

7.4.3.2.5.3. Network เช่น ข้อมูล IP Address, ข้อมูลการเชื่อมต่อ
กับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

7.4.3.2.5.4. Security เ ช่ น  ข้ อมู ลการ เปิ ด -ปิ ด  Firewall port 
รวมทั้ง ข้อมูลการท า Hardening 

7.4.4. ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่ผู้รับจ้างออกแบบ และคุณสมบัติที่   
ต้องการตามที่ระบุในภาคผนวก ก           

7.5. ผู้รับจ้างต้องพัฒนาระบบกลางส าหรับการทดสอบน าร่องรุ่น Alpha (Alpha Testing) โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

7.5.1. พัฒนาระบบกลางส าหรับใช้ทดสอบน าร่องรุ่น Alpha พร้อมติดตั้งระบบดังกล่าวให้ 
ผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการร่วมทดสอบ 

7.5.2. ทดสอบการท างานของระบบกลางร่วมกับผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบ 

7.5.3. แจ้งรายละเอียดโครงสร้างพ้ืนฐานที่ผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการต้องจัดเตรียม  
ให้เพียงพอต่อการทดสอบน าร่องรุ่น Alpha  

7.5.4. น าเข้าข้อมูลต่าง ๆ เพื่อทดสอบภายในตามที่ผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการร้องขอ 
7.5.5. ติดตั้งระบบกลาง ส าหรับทดสอบน าร่องรุ่น Alpha โดยจะต้องติดตั้งในโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที่ผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการต้องจัดเตรียม  

7.5.6. จัดท าสรุปผลการทดสอบภายใน พร้อมข้อเสนอแนะสิ่งที่ต้องปรับปรุง/ด าเนินการ     
เพ่ิมเติมในช่วงการน าร่องรุ่น Beta (Beta Testing)  

7.6. ผู้รับจ้างต้องท าการปรับปรุง ทดสอบ และติดตั้งระบบกลาง ส าหรับทดสอบช่วงน าร่องรุ่น Beta 

(Beta Testing) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

7.6.1. ปรับปรุงระบบกลางส าหรับทดสอบช่วงน าร่อง รุ่น Beta 
7.6.2. ทดสอบการท างานของระบบกลางร่วมกับผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการที่มีส่วน

เกี่ยวข้องในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบฯ 
7.6.3. แจ้งรายละเอียดโครงสร้างพ้ืนฐานที่ผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการต้องจัดเตรียม  

ให้เพียงพอต่อการทดสอบน าร่องรุ่น Beta 

7.6.4. น าเข้าข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือทดสอบภายในตามที่ผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการร้องขอ  

7.6.5. ติดตั้งระบบกลาง ส าหรับการทดสอบช่วงน าร่องรุ่น Beta โดยจะต้องติดตั้งในโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการต้องจัดเตรียม  
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

7.6.6. จัดท าสรุปผลการทดสอบภายใน พร้อมข้อเสนอแนะสิ่งที่ต้องปรับปรุง/ด าเนินการเพ่ิมเติม 
ในช่วงการทดสอบใช้งานรุ่น Staging (Staging Version) 

7.7. ผู้รับจ้างต้องท าการปรับปรุง ทดสอบ และติดตั้งระบบกลาง ส าหรับทดสอบใช้งานรุ่น Staging 

(Staging Version)  โดยจะต้องผ่านการทดสอบ ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด ดังนี้ 

7.7.1. ปรับปรุงระบบกลางให้สมบูรณ์ พร้อมทดสอบใช้งานรุ่น Staging 
7.7.2. ทดสอบการท างานของระบบกลางร่วมกับผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการ ที่มีส่วน  
       เกี่ยวข้องในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบฯ โดยครอบคลุมถึง 

7.7.2.1 การทดสอบการใช้งานจากมุมมองผู้ใช้งาน (User Acceptance Test) 
7.7.2.2 การทดสอบด้านประสิทธิภาพของระบบงาน (Performance Test)  

7.7.3. แจ้งรายละเอียดโครงสร้างพ้ืนฐานที่ผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการต้องจัดเตรียม  
ให้เพียงพอต่อการทดสอบใช้งานรุ่น Staging 

7.7.4. ติดตั้งระบบกลาง ส าหรับการทดสอบใช้งานรุ่น Staging โดยจะต้องติดตั้งในโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการต้องจัดเตรียม 

7.8. ผู้รับจ้างต้องท าการปรับปรุง ทดสอบ และติดตั้ งระบบกลาง ส าหรับใช้งานในวงกว้าง  

(Production) โดยจะต้องผ่านการทดสอบ ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด ดังนี้ 

7.8.1.  ปรับปรุงระบบกลางให้สมบูรณ์ พร้อมใช้งานวงกว้าง 

7.8.2.  ทดสอบการท างานของระบบกลางร่วมกับผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการ ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบฯ โดยครอบคลุมถึง 

7.8.2.1  การทดสอบการใช้งานจากมุมมองผู้ใช้งาน (User Acceptance Test) 

7.8.2.2  การทดสอบด้านประสิทธิภาพของระบบ (Security Test) จนกว่าจะผ่าน

มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศท่ีผู้ว่าจ้างหรือ

คณะท างานโครงการก าหนด หรือในระดับที่ยอมรับได้ โดยเป็นการทดสอบ

รว่มกับผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการ หรือให้ผู้ว่าจ้างใช้ซอฟต์แวร์ของ 

ผู้ว่าจ้างทดสอบ 

7.8.2.3 ทดสอบการกู้คืนระบบ (Back up & Restore) 

7.8.3. แจ้งรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานที่ผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการต้องจัดเตรียม ให้ 

        เพียงพอต่อการใช้งานในวงกว้าง 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

7.8.4. ติดตั้งระบบกลาง ส าหรับใช้งานในวงกว้าง (Production) หลังจากทดสอบเรียบร้อย

แล้ว โดยจะต้องติดตั้งในโครงสร้างพ้ืนฐานที่ผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการต้อง

จัดเตรียม  

7.9. ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการจัดเตรียมหลักสูตรการอบรม จัดฝึกอบรมให้กับผู้ว่าจ้าง พร้อม      

จัดท าเอกสารคู่มือการใช้งานระบบที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการอบรมแบบออนไลน์ ซ่ึงผู้รับจ้างจะต้อง

เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาระบบเพื่อรองรับการประชุมออนไลน์ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรม

ไม่น้อยกว่า 100 คน โดยหากมีการจัดซื้อลิขสิทธิ์ใหม ่(License) เพ่ือให้รองรับอบรมในรูปแบบ

การประชุมออนไลน์ดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการส่งมอบลิขสิทธิ์ใหม ่(License) การใช้งาน

ให้แก่ สพร. และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการอบรม ค่าวิทยากร (ถ้ามี) 

และค่าจัดท าคลิปวิดีโอการฝึกอบรม (ถ้ามี) โดยการฝึกอบรมประกอบด้วยอย่างน้อย จ านวน 4 

หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

7.9.1. หลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (User) - ส าหรับผู้ใช้งานของหน่วยงานรัฐ  
7.9.2. หลักสูตรผู้ดูแลระบบ (Admin User) – ส าหรับผู้ใช้งานของส านักงานคณะกรรมการ 

                         กฤษฎีกา หรือผู้เกี่ยวข้อง 

7.9.3. หลักสูตรบริหารจัดการระบบ (Operation), ผู้ดูแลระบบ (System Admin),หลักสูตร 
       ส าหรับนักพัฒนาระบบ(Developer) – ส าหรับผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ

บ ารุงรักษาระบบ การ บริหารจัดการระบบ และส าหรับนักพัฒนาโดยน าเสนอเกี่ยวกับ
รูปแบบการพัฒนา อธิบาย source code ตัวอย่าง สถาปัตยกรรมระบบ ฐานข้อมูล และ
การขยายระบบ เป็นต้น  

7.9.4. หลักสูตรการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (FAQ) - ส าหรับ Contact Center หรือผู้เกี่ยวข้อง 

  

      ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องน าเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมให้ผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการ
เห็นชอบก่อนวันอบรม โดยแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือแจ้งในการประชุม
ร่วมกับคณะท างานโครงการ หรือช่องทางอ่ืนที่เหมาะสม 

7.10. ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมบุคลากรที่สามารถให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาระบบโดย   
  จะต้องประชุมร่วมกับคณะท างานโครงการฯ ของผู้ว่าจ้าง ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
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7.11. การบริหารและติดตามความคืบหน้าของโครงการ 

  ผู้รับจ้างจะต้องเข้าร่วมประชุมกับทางผู้ว่าจ้าง เพ่ือรายงานความก้าวหน้าโครงการ หรือผลการ    
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ ปัญหาที่พบ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขของผู้รับจ้างให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดย
จัดท าเป็นเอกสารน าเสนอในรูปแบบ Presentation ให้ผู้ว่าจ้างทราบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
(หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนทางผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งประชุมกับทางผู้ว่าจ้างเป็นราย
กรณีไป) พร้อมจัดท ารายงานการประชุม (Minute of Meeting)  ส่งให้กับผู้ว่าจ้าง 

7.12. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ประจ าโครงการอัน
ประกอบด้วยต าแหน่งและคุณสมบัติดังนี้เป็นอย่างต่ า 
 

ล าดับ ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 
(ไม่ต่ ากว่า) 

ประสบการณ์ 
(ไม่น้อยกว่า) 

จ านวน  
(คน) 

1 ผู้จัดการโครงการ 
(Project Manager) 

ปริญญาโท 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ/
คอมพิวเตอร์/สาขาท่ี

เกี่ยวข้อง) 
 

11 ปี 1 

2 วิศวกรดูแลระบบ  ปริญญาตรี 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ/
คอมพิวเตอร์/สาขาที่

เกี่ยวข้อง) 

5 ปี 1 

3 ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ฐานข้อมูล 

ปริญญาตรี 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ/
คอมพิวเตอร์/สาขาท่ี

เกี่ยวข้อง) 

5 ปี 2 

4 นักวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบอาวุโส  

ปริญญาตรี 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ/
คอมพิวเตอร์/สาขาท่ี

เกี่ยวข้อง) 

11 ปี 1 
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ล าดับ ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 
(ไม่ต่ ากว่า) 

ประสบการณ์ 
(ไม่น้อยกว่า) 

จ านวน  
(คน) 

5 นักวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

ปริญญาตรี 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ/
คอมพิวเตอร์/สาขาท่ี

เกี่ยวข้อง) 

5 ปี 3 

6 นักพัฒนาระบบอาวุโส ปริญญาตรี 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ/
คอมพิวเตอร์/สาขาท่ี

เกี่ยวข้อง) 

11 ปี 1 

7 นักพัฒนาระบบ ปริญญาตรี 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ/
คอมพิวเตอร์/สาขาท่ี

เกี่ยวข้อง) 

5 ปี 4 

8 นักทดสอบระบบ ปริญญาตรี 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ/
คอมพิวเตอร์/สาขาท่ี

เกี่ยวข้อง)  

5 ปี 2 

9 ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมาย 

ปริญญาโท ด้านการวิจัย /
ด้านกฎหมาย 

5 ปี 1 

10 เจ้าหน้าที่ประสาน 
งานโครงการ 

ปริญญาตรี 
 

- 1 

8. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง และต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงให้แล้วเสร็จภายใน 

360 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
 

9. กำรส่งมอบงำน  
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบทั้งหมด 5 งวด โดยส่งมอบในรูปแบบเอกสาร 2 ฉบับและรูปแบบดิจิทัลไฟล์ 

เช่น Document, Presentation, Drawing (Diagram) ในรูปแบบที่แก้ไขได้และในรูปแบบ .pdf หรือรูปแบบ
อ่ืน โดยบันทึกในแฟลชไดรฟ์ 1 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
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กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

 
งวดที่ 1 : ภำยในวันที่ 90 วัน (นับรวมวันหยุดรำชกำร) นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ   
          โดยมีงานที่ต้องส่งมอบ ดังนี้ 

1. แผนด าเนินโครงการ ตามข้อก าหนดคุณสมบัติขั้นต่ าข้อ 7.1 
2. ผลการออกแบบระบบกลาง ตามข้อก าหนดคุณสมบัติขั้นต่ า 7.4  
3. เอกสารการประชุมทุกครั้งที่เข้าด าเนินงาน อย่างน้อยประกอบไปด้วย รายงานการประชุม 
     เริ่มต้นโครงการ รายงานการประชุมสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งาน เป็นต้น 
4. รายงานการประชุม (Minute of Meeting) ตามขอบเขตการด าเนินงาน ข้อ 7.11 
5. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด (ถ้ามี)  
 

งวดที่ 2 : ภำยในวันที่ 180 วัน (นับรวมวันหยุดรำชกำร) นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ 
            โดยมีงานที่ต้องส่งมอบ ดังนี้ 

1. รหัสต้นฉบับ (Source Code) ระบบกลางส าหรับใช้ทดสอบน าร่องรุ่น Alpha (Alpha 

testing) 

2. รายงานผลการติดตั้งระบบกลางเพ่ือใช้ทดสอบน าร่องรุ่น Alpha (Alpha testing) 

3. รายงานผลการทดสอบภายใน ระบบกลางส าหรับใช้ทดสอบน าร่องรุ่น Alpha (Alpha 

Testing) พร้อมข้อเสนอแนะสิ่งที่ต้องปรับปรุง/ด าเนินการ เพ่ิมเติมในช่วงการน าร่องรุ่น 

Beta (Beta Testing)  

4. รายงานการประชุม (Minute of Meeting) ตามขอบเขตการด าเนินงาน ข้อ 7.11 

5. เอกสารอ่ืน ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด (ถ้ามี) 

งวดที่ 3 : ภำยในวันที่ 240 วัน (นับรวมวันหยุดรำชกำร) นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ  
            โดยมีงานที่ต้องส่งมอบ ดังนี้ 

1. รหัสต้นฉบับ (Source Code) ระบบกลางส าหรับใช้ทดสอบช่วงน าร่องรุ่น Beta (Beta 

Testing) 

2. รายงานผลการติดตั้งระบบกลางเพ่ือใช้ทดสอบช่วงน าร่องรุ่น Beta (Beta Testing) 
3. รายงานผลการทดสอบภายใน ระบบกลางส าหรับใช้ทดสอบน าร่องรุ่น Beta (Beta 

Testing) พร้อมข้อเสนอแนะสิ่งที่ต้องปรับปรุง/ด าเนินการเพ่ิมเติมในช่วงการน าร่องรุ่น 

Staging (Staging Version) 
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4. รายงานการประชุม (Minute of Meeting) ตามขอบเขตการด าเนินงาน ข้อ 7.11 
5. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด (ถ้ามี) 

งวดที่ 4 : ภำยในวันที่ 330 วัน (นับรวมวันหยุดรำชกำร) นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ    
            โดยมีงานที่ต้องส่งมอบ ดังนี้ 

1. รหัสต้นฉบับ (Source Code) ระบบกลางส าหรับรุ่น Staging (Staging Version) 
2. รายงานผลการทดสอบการท างานของระบบกลาง ครอบคลุมถึง 

2.1. รายงานผลการทดสอบการใช้งานจากมุมมองของผู้ใช้งาน (User Acceptance Test) 
2.2. รายงานรายงานผลการทดสอบด้านประสิทธิภาพของระบบงาน (Performance Test) 

3. รายงานผลการติดตั้งระบบกลางเพ่ือใช้ทดสอบใช้งานรุ่น Staging (Staging Version) 
4. รายงานการประชุม (Minute of Meeting) ตามขอบเขตการด าเนินงาน ข้อ 7.11 
5. เอกสารอื่น ๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด (ถ้ามี) 

งวดที ่5 : ภำยในวันที่ 360 วัน (นับรวมวันหยุดรำชกำร) นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ  
            โดยมีงานที่ต้องส่งมอบ ดังนี้ 

1. รหัสต้นฉบับ (Source Code) ระบบกลางฉบับสมบูรณ์ส าหรับใช้งานวงกว้าง (Production) 

2. รายงานผลการทดสอบการท างานของระบบกลาง ครอบคลุมถึง 

2.1. รายงานผลการทดสอบการใช้งานจากมุมมองของผู้ใช้งาน (User Acceptance 

Test) 

2.2. รายงานผลการทดสอบด้านความปลอดภัย (Security Test) 

2.3. รายงานผลการทดสอบการส ารองข้อมูลและการกู้คืนระบบ (Backup & Restore) 

3. รายงานผลการติดตั้งระบบกลางเพ่ือใช้งานวงกว้าง (Production) 

4. รายงานผลการด าเนินงานตามข้อ 7.3 

5. เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้งาน อย่างน้อย ดังนี้ 

5.1. เอกสารคู่มือส าหรับผู้ใช้งานระบบ 

5.2. เอกสารคู่มือส าหรับผู้ดูแลระบบ 

5.3. เอกสารคู่มือส าหรับผู้พัฒนาระบบ (Development Manual) ซึ่งครอบคลุมถึงการ 

        ใช้งาน API ที่พัฒนาขึ้น และการเข้าถึง และเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ 

5.4. เอกสารคู่มือส าหรับการบริหารจัดการระบบ (Operation Manual) 

5.5. เอกสารคู่มือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (FAQ) 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

6. รายงานผลการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตร ข้อ 7.9 
7. VDO การฝึกอบรมส าหรับ 4 หลักสูตรตามข้อ 7.9 ที่ได้รับการตัดต่อเรียบร้อยแล้ว 
8. รายงานการประชุม (Minute of Meeting) ตามขอบเขตการด าเนินงาน ข้อ 7.11 
9. เอกสารอ่ืน ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด (ถ้ามี) 

10. เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
10.1 ผู้ว่าจ้างตกลงช าระค่าจ้างด าเนินการพัฒนาระบบฯ ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นเช็คขีดคร่อม หรือการโอน

เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ว่าจ้างจะหักภาษี ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องจากมูลค่าของค่าค่าจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องช าระไว้ตามกฎหมายด้วย 

10.2 ผู้ว่าจ้างจะช าระเงินเป็นรายงวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
งวดที่ 1 ช าระเงินเป็นจ านวนร้อยละ 10 ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังที่ได้ท าการส่งมอบและ

ได้รับการตรวจรับงานตามงานงวดที่ 1 เสร็จสิ้นสมบูรณ์  
งวดที่ 2 ช าระเงินเป็นจ านวนร้อยละ 15 ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังที่ได้ท าการส่งมอบและ

ได้รับการตรวจรับงานตามงานงวดที่ 2 เสร็จสิ้นสมบูรณ์  
งวดที่ 3 ช าระเงินเป็นจ านวนร้อยละ 20 ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังที่ได้ท าการส่งมอบและ

ได้รับการตรวจรับงานตามงานงวดที่ 3 เสร็จสิ้นสมบูรณ์  
งวดที่ 4 ช าระเงินเป็นจ านวนร้อยละ 25 ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังที่ได้ท าการส่งมอบและ

ได้รับการตรวจรับงานตามงานงวดที่ 4 เสร็จสิ้นสมบูรณ์  
งวดที ่5 ช าระเงินเป็นจ านวนร้อยละ 30 ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังที่ได้ท าการส่งมอบและ

ได้รับการตรวจรับงานตามงานงวดที่ 5 เสร็จสิ้นสมบูรณ์  
 

11. เงื่อนไขกำรหักและกำรปรับ 
กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อก าหนดหรือไม่สามารถส่งมอบงานได้ในแต่ละงวดตาม

เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่างานตามสัญญา
ในแต่ละงวด แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะสามารถด าเนินการได้ตามข้อก าหนดหรือจนกว่า
ส่งมอบงานได้ถูกต้องครบถ้วนโดยเศษของวันจะถือเป็นหนึ่งวันเต็ม 

ผู้รับจ้างมีหน้าที่บ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลา
ตามที่ก าหนดใน ข้อ 13 การรับประกันผลงานและการบ ารุงรักษา ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง กรณีที่ผู้
รับจ้างไม่สามารถด าเนินการได้ ผู้รับจ้างต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราร้อยละ 
0.035 ของมูลค่าสัญญาต่อชั่วโมง ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ในส่วนที่เกินกว่าก าหนดเวลาขัดข้อง
ข้างต้น โดยเศษของชั่วโมงจะถือเป็นหนึ่งชั่วโมงเต็ม  
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12. วงเงินในกำรจัดหำ 
จ านวนเงินทั้งสิ้น 7,607,500 บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 

13. กำรรับประกันผลงำนและกำรบ ำรุงรักษำ  
13.1 การรับประกันผลงานและการบ ารุงรักษาส่วนของระบบ ผู้รับจ้างต้องบ ารุงรักษาระบบให้สามารถ

ใช้งานได้เป็นปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเสร็จสิ้น และ
คณะกรรมการตรวจรับท าการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยในระหว่างการ
รับประกันผลงานและการบ ารุงรักษา ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในการรับประกันผลงาน
และการบ ารุงรักษา ตามภาคผนวก ง 

 

14   สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 “ผู้รับจ้าง” จะต้องท างานโดยสร้างสรรค์งานตามวัตถุประสงค์ของการจ้างด้วยความคิดและ 
ความสามารถของผู้รับจ้างเองและต้องไม่ท าการคัดลอกหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอ่ืน 
 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูลเอกสารและงานที่ “ผู้รับจ้าง” ได้จัดท าขึ้นให้ตกเป็นของ 
“ผู้ว่าจ้าง” และบรรดาข้อมูลเอกสาร ตลอดจนงานที่ “ผู้รับจ้าง” ได้จัดท าขึ้นนี้ให้ถือเป็นความลับและตก
เป็น กรรมสิทธิ์และสิทธิของ “ผู้ว่าจ้าง” แต่เพียงผู้เดียวโดยห้ามมิให้ “ผู้รับจ้าง” น าไปเผยแพร่หรือพัฒนา
ต่อกับบุคคลอ่ืนที่มใิช่ผู้ว่าจ้าง โดยไม่ได้รับการอนุญาตเด็ดขาด 
 กรณีที่ “ผู้รับจ้าง” มีความจ าเป็นต้องการน าข้อมูลเอกสารและงานทั้งหมด (ผลงานที่เกิดจากการ
ว่าจ้าง) ที่ “ผู้รับจ้าง” ได้จัดท าขึ้น ไปด าเนินการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เพ่ือท าการขายสินค้านั้น 
“ผู้รับจ้าง” จะต้องท าความตกลงกันกับ “ผู้ว่าจ้าง” เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนด าเนินการ โดยการท าเป็น
หนังสือเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย 
 “ผู้รับจ้าง” จะต้องส่งมอบข้อมูลเอกสารและงานทั้งหมดที่ “ผู้รับจ้าง” ได้จัดท าขึ้นให้แก่ “ผู้ว่าจ้าง” 
เมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ โดยผู้รับจ้างอาจเก็บส าเนาข้อมูล เอกสารและงานที่ผู้รับจ้างได้จัดท าขึ้น ตามสัญญานี้ไว้
กับตนได้แต่ต้องไม่น าข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับงาน โดยไม่ได้รับความยินยอม
ล่วงหน้าจาก “ผู้ว่าจ้าง” ก่อน 
 ข้อมูล เอกสาร รูปภาพ วีดีโอ หรือสื่อใด ๆ ที่ได้จากผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่รับจ้างน ามาใช้ประกอบการ
ด าเนินงาน “ผู้รับจ้าง” ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ห้ามมิให้เผยแพร่โดยมิได้อนุญาตจาก “ผู้ว่าจ้าง”เป็น
ลายลักษณ์อักษร และต้องส่งคืนผู้ว่าจ้างเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 
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 “ผู้รับจ้าง” จะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอ่ืนใดของบุคคลอื่น อันเกิดจากการที่ ผู้รับจ้าง ตัวแทน หรือลูกจ้างของ “ผู้รับ
จ้าง” น ามาใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ตลอดจนรับผิดชอบในค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนี้ 
ทั้งนี้หากบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ใด ๆ หรือสิทธิอ่ืนใด “ผู้รับจ้าง” ต้องด าเนินการทั้งปวงเพ่ือให้ การกล่าวอ้างหรือ การเรียกร้องดังกล่าว
ระงับสิ้นไปโดยเร็ว หาก “ผู้รับจ้าง” มิอาจกระท าได้และ “ผู้ว่าจ้าง” ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ต่อ
บุคคลภายนอกอันเนื่องจากผลแห่งการละเมิดสิทธิดังกล่าว “ผู้รับจ้าง”ต้องเป็นผู้ช าระค่าเสียหาย ค่าปรับ
และค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทน “ผู้ว่าจ้าง” ทั้งนี้ “ผู้ว่าจ้าง” จะแจ้งให้ 
“ผู้รับจ้าง” ทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร เมื่อ “ผู้ว่าจ้าง” ได้รับการกล่าวอ้าง หรือการใช้สิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

 

15 กำรเก็บรักษำข้อมูลที่เป็นควำมลับ 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามสัญญานี้ที่ผู้รับจ้างได้รับ
จากผู้ว่าจ้าง ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ ผู้ซื้อได้จัดท าขึ้นเนื่องจากการด าเนินงานนี้อย่างเป็นความลับ และ/
หรือความลับทางการค้าของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างต้องหามาตรการในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความลับให้
มิดชิด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องลงนามใน “สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ” พร้อมสัญญาจ้าง 

   

16 เงื่อนไขอ่ืน ๆ  
16.1 สพร. ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการด าเนินการจ้างโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา 

ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
16.2 สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะด าเนินการจัดท าสัญญาเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น 
16.3 ผู้เสนอราคา ซึ่ง สพร. ได้คัดเลือกไว้แล้ว ไม่มาท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในก าหนดเวลา โดยไม่มี

เหตุอันสมควร สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าผู้เสนอราคานั้น เป็นผู้ทิ้งงานและจะแจ้งเวียนให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบต่อไป 

16.4 สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น
ของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

16.5 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปท าสัญญาจะต้องวางหลักประกันสัญญาจ านวนร้อยละ 5 ของ
มูลค่าสัญญา  

16.6 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วง
อีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก สพร. แล้ว 
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16.7 ข้อมูลและเอกสารใด ๆ ที่ผู้รับจ้างได้รับทราบหรือได้รับจาก สพร . หรือลูกค้าของ สพร. รวมทั้ง
ผลงานที่ส่งมอบ ผู้รับจ้างจะต้องถือเป็นความลับ ไม่น าไปเผยแพร่ให้บุคคลใดทราบเป็นอันขาด 
เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง 

16.8 สพร. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจ่ายเงินทันที และ/หรือเรียกเงินคืน หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่ง
มอบงานได้ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการจ้าง (TOR) ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี เว้นแต่การที่ผู้รับจ้างไม่
สามารถส่งมอบงานได้ดังกล่าวเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย ความผิดของ สพร . หรือมิได้เกิดจาก
ความผิดของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 
 

17 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
ทีมพัฒนาแอปพลิเคชัน 2 ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ 2 ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ

มหาชน) 
 

18 สถำนที่ติดต่อเพื่อขอทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติม  

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เลขที่ 108 ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 
ถนนรางน้ า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

- E-mail    : cmp_division@dga.or.th 
- Website :  www.dga.or.th  
- โทรศัพท์    0-2612-6000 
- โทรสาร     0-2612-6012 
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ภำคผนวก ก 

คุณสมบัติระบบ 
 
พัฒนาระบบฯ ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้ 
1. คุณสมบัติทั่วไป 

1.1. สามารถใช้งานและแสดงผลได้ถูกต้องแบบ Responsive บน Web Browser อย่างน้อย 

Microsoft Edge (Chromium) , Google Chrome , Safari, Firefox เป็นต้น 
1.2. ออกแบบระบบในลักษณะ Responsive web design เพ่ือแสดงผลในอุปกรณ์ท่ีหน้าจอแตกต่าง

กัน 

1.3. การพัฒนาระบบงานใช้กรอบการพัฒนาแบบ Framework และใช้ API Web Service ในการ

ติดต่อระหว่าง Front-end และ Back-end โดยใช้ React + NodeJS หรือ Framework อ่ืนที่

ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการในการพัฒนาระบบงาน ซ่ึงต้องเป็น

ภาษาท่ีเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของนักพัฒนาในประเทศไทยโดยเฉพาะเป็นที่ยอมรับ

ของผู้ว่าจ้าง รวมถึง Library, Extension, Plugin ที่เลือกใช้ต้องเป็นเหมาะสมและสอดคล้องตาม

แนวคิดการพัฒนาระบบ 

1.4. ระบบต้องพัฒนาบนฐานแนวคิดเรื่องการจัดการ Web Performance Optimization (WPO) ที่
สามารถ Caching ได ้

1.5. มีระบบจัดการเว็บไซต์แยกเป็นส่วนหน้าบ้าน (Front End) ส าหรับประชาชน และหลังบ้าน (Back 

End) ส าหรับผู้ที่มีสิทธิ์ของหน่วยงานรัฐตามท่ีก าหนด เป็นต้น 

1.6. มีตัวอย่างหรือค าแนะน าการใช้งานฉบับย่อในแต่ละส่วนของส่วนแสดงผล เพื่อเพ่ิมความเข้าใจใน

การใช้งานเว็บไซต์ (Hint) 

1.7. ออกแบบโดยมีหลักการที่เอ้ือต่อการใช้งานของผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เช่น ความบกพร่อง

ทางการมองเห็น การได้ยิน หรือการพูดได้ 

1.8. เพ่ือความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงระบบ ระบบจะต้องก าหนดสิทธิ์การใช้งาน

ของระบบกลาง ได้ดังนี้ 

1.8.1. ระบบจะต้องจะต้องสามารถก าหนดสิทธิ์การใช้งานได้ตามกลุ่มของสิทธิ์การใช้งาน และ 

     มอบสิทธิ์ในการบริหารจัดการ ในลักษณะตารางสิทธิ์การใช้งาน (Access Matrix) 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

1.8.2. สามารถก าหนดผู้ใช้งานเข้ากับกลุ่มของสิทธิ์การใช้งานที่สร้างข้ึนได้ 

1.8.3. จะต้องเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลผู้ใช้งานของระบบกลางระยะที่ 1 

1.9. พัฒนาระบบให้รองรับแนวคิดกระบวนการที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA : Personal Data Protection Act)  

2. คุณสมบัติอื่น ๆ  
2.1. มีการติดตั้งเครื่องมือในการจัดเก็บสถิติอย่างละเอียด เช่น Google Analytics เป็นต้น  
2.2. มีการจัดเก็บ Event Log และ Audit Log ของการใช้งานระบบทั้งหมดโดยสามารถตรวจสอบการ

ใช้ งานระบบได้  

2.3. ระบบสามารถรองรับการโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดีได้ 

2.4. ระบบสามารถรองรับการเข้าเยี่ยมชม และการใช้งานจากผู้ใช้งานเป็นจ านวนมากได้ 

2.5. ระบบต้องจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพียงพอส าหรับน าไปใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผลในลักษณะ Big 

Data Analytics ในอนาคต 

2.6. ระบบต้องเปิดให้ระบบอื่น ๆ ในระบบกลางสามารถเชื่อมโยงได้ ในรูปแบบ public dataset, 

Application Program Interface (API) และวิธีการอ่ืน ๆ ภายใต้รูปแบบและแนวทางท่ีผู้ว่าจ้าง

ก าหนด  

3. คุณสมบัติระบบส่วนแสดงผลส าหรับผู้ใช้งาน (Front End) 
คุณสมบัติในส่วนของการแสดงผลข้อมูลกฎหมาย (Detailed View) 

3.1. รองรับการแสดงรายละเอียดของกฎหมายแต่ละฉบับได้อย่างน้อย ดังนี้1 

3.1.1. ตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

3.1.2. ค าแปลของกฎหมายเป็นภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียน 

3.1.3. ค าอธิบายโดยสรุปสาระส าคัญของกฎหมายในลักษณะที่ประชาชนจะสามารถเข้าใจได้ 

เช่น อินโฟกราฟิก หรือ คลิปวีดีโอ อธิบายกฎหมายหรือเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับระบบ

กฎหมาย เป็นต้น  

3.1.4. ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตการมีผลบังคับใช้ของกฎหมาย 

                                                           
1

 อ้างอิงจากพระราชบญัญัติหลกัเกณฑ์การจดัท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

3.2. สามารถเข้าถึงข้อมูลต้นฉบับของกฎหมายที่มีการประกาศใช้และแสดงอยู่ภายในระบบได้ เช่น   

ลิงก์เชื่อมโยงไปที่ เว็บไซต์ราขกิจจานุเบกษา หรือ ไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบของ PDF เป็นต้น 

3.3. ระบบต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกฎหมายต่างระดับเข้าด้วยกัน เช่น ระหว่างกฎหมายแม่บท 

และกฎหมายลูกบท 

3.4. สามารถแสดงผลข้อมูลกฎหมายฉบับแปลภาษา โดยสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลกฎหมายต้นฉบับ

ได้ 

3.5. สามารถแสดงข้อมูลกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น โดยหากเป็นกฎหมายที่มีการแก้ไข   

เพ่ิมเติม ระบบต้องแสดงข้อมูลกฎหมายในรูปแบบที่มีการประมวลการแก้ไขเพ่ิมเติมไว้ในฉบับ  

เดียวกัน (ฉบับอัปเดต หรือ consolidated version)2 ด้วย 

3.6. สามารถแสดงข้อมูลกฎหมายที่มีการประกาศใช้ ปรับปรุง แก้ไข หรือถูกยกเลิกจากอดีตถึง 

ปัจจุบัน และต้องสามารถประมวลผลและเชื่อมโยงข้อมูลกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่และ 

กฎหมายที่ถูกยกเลิกแล้ว เพื่อแสดงช่วงเวลาที่ข้อมูลกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ได้ 

3.7. สามารถรองรับการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลกฎหมายที่มีอยู่ในระบบได้ 

 

คุณสมบัติในส่วนของการค้นหาข้อมูลกฎหมาย (Search) 

3.8. สามารถสืบค้นข้อมูลกฎหมายผ่านเครื่องมือค้นหาในเว็บไซต์ โดยสามารถน าเสนอผลการค้นหา
ในรูปแบบสวยงามครบถ้วน โดยสามารถเรียงล าดับผล การค้นหาตามล าดับตัวอักษรได้เป็นอย่าง
น้อย หรือสามารถเรียงล าดับในรูปแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

3.9. สามารถค้นหาข้อมูลกฎหมายโดยอาศัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเชิงลึกได้ เช่น การก าหนดเงื่อนไขใน

การค้นหา, หมายเลขข้อกฎหมาย, สถานที่ที่กฎหมายบังคับใช้, การประกาศใช้ในแต่ละช่วงเวลา 

หรือรายละเอียดเชิงลึกของข้อกฎหมาย เป็นอย่างน้อย  

3.10. สามารถแสดงผลการค้นหาข้อมูลกฎหมาย โดยต้องแสดงรายละเอียดผลการค้นหาได้อย่างน้อย 

ดังต่อไปนี้ ชื่อและรายละเอียดเบื้องต้นของข้อมูลกฎหมาย, วันที่ปรับปรุงล่าสุด, ความเชื่อมโยง

ข้อมูลกฎหมาย, ประเภทข้อมูลกฎหมาย, แหล่งข้อมูล, รูปแบบไฟล์ที่มีในระบบ 

                                                           
2

 อ้างอิงตวัอย่างเอกสารฉบบัอปัเดต หรือ consolidated version ตามเวบ็ไซต์ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=783642&ext=htm 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

3.11. รองรับการปรับแต่งหน้าแสดงผลการค้นหาได้โดยผู้ใช้งาน เพ่ืออ านวยความสะดวก แก่ผู้ใช้งาน  

ตัวอย่างเช่น การปรับจ านวนการแสดงผลการค้นหาต่อหน้า, การเรียงล าดับ หรือ แสดงผลเรียง

ตามประเภทแหล่งที่มีของข้อมูล  เป็นอย่างน้อย 

3.12. รองรับการแสดงรายการกฎหมายที่มีประกาศใช้ใหม่  

คุณสมบัติในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูล และอ่ืน ๆ 

3.13. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สามารถน าเข้าข้อมูลกฎหมาย

จากระบบฐานข้อมูลกฎหมายของหน่วยงานที่มีความพร้อมสูงได้ 

3.14. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบกลางไปยังระบบของหน่วยงานอื่นได้ เช่น สามารถน ารายการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ก. เชื่อมโยงไปแสดงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานดังกล่าวได้  

3.15. สามารถรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์การที่เก่ียวข้องหรือประชาชนว่าสมควรยกเลิก   

  ปรับปรุง หรือแก่ไขเพ่ิมเติมกฎหมายใด ตามรายละเอียดในมาตรา 11 วรรค 6 ตาม  

พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 

2562 

4. คุณสมบัติระบบส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Backend) 
4.1. ระบบการบริหารจัดการบัญชีของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถก าหนดสิทธิการใช้งานระบบ

ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 

4.2. รองรับการจัดการข้ันตอนการท างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถก าหนดสิทธิ์การเข้าถึง

และสิทธิ์การใช้งานในแต่ละขั้นตอนแก่เจ้าหน้าทีข่องรัฐได้ 

4.3. สามารถสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลกฎหมายจากฐานข้อมูลทั้งหมด หรือค้นหาจากรายละเอียดเฉพาะ

ส่วนของข้อมูลกฎหมาย เพ่ือใช้ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ต้องการสืบค้นได้ 

4.4. รองรับการจัดการข้อมูลกฎหมายในระบบได้ โดยสามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลกฎหมายในแต่ละ

รายละเอียดที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องแสดงผลตามข้อ 3.1- 3.6 ได ้

4.5. รองรับการจัดการข้อมูลกฎหมายที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วน โดยผู้ใช้งานสามารถ

เรียกดูข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลกฎหมายฉบับแก้ไขและฉบับก่อนแก้ไขได้ 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

สามารถจัดท าข้อมูลกฎหมายในรูปแบบที่มีการประมวลการแก้ไขเพ่ิมเติมไว้ในฉบับเดียวกัน 

(ฉบับอัปเดต หรือ consolidated version) ได ้และสามารถจัดการสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ของ สคก. 

สามารถเข้าแก้ไขได้ 

4.6. สามารถเรียกข้อมูลกฎหมายจากฐานข้อมูลกฎหมายในระบบและ สามารถสร้างการแสดงผลและ

เอกสารในรูปแบบฟอร์มที่ทางผู้ว่าจ้างก าหนด เช่น HTML หรือ PDF  

4.7. รองรับการน าเข้าไฟล์ข้อมูลกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น WORD, PDF, PNG, JPEG, HTML 

หรือ TIFF 

4.8. สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างครบถ้วนตามผู้ว่าจ้างก าหนด และแสดงผลอย่างถูกต้องมี

ประสิทธิภาพ มีรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ทั้งนี้ระบบสามารถอ านวยความสะดวก เช่น เมื่อมี

การกรอกข้อมูลในระบบแล้ว ระบบจะสามารถค้นหาและแก้ไขข้อมูลตามประวัติ การกรอกได้

อย่างถูกต้องโดยอัตโนมัติ เป็นต้น  

4.9. ระบบสามารถตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลที่กรอก และสามารถแจ้งผู้ใช้งานให้ทราบได้ว่า

ข้อมูลส่วนใดผิดพลาด พร้อมแสดงข้อความผิดพลาดที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้  

4.10. ระบบสามารถบันทึก/คัดลอก/แก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลที่บันทึกได้มากกว่า 1 รายการ ในคราว

เดียวกัน  

4.11. สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ภาพสัญลักษณ์ ข้อความตามมาตรฐาน Unicode และอ่ืน ๆ ตาม 

มาตรฐานหรือรูปแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนดได้ 

4.12. รองรับการจัดการเนื้อหาและ รายละเอียดของข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายเพื่อเผยแพร่ 

ความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน    

4.13. สามารถก าหนดรายละเอียดของข้อมูลกฎหมายเพ่ือแสดงผลในหลายส่วนของเว็บไซต์ได้เมื่อมี

การน าเข้าข้อมูลสู่ระบบ ตัวอย่างเช่น เลือกเพ่ือแสดงผลในส่วนข้อมูลกฎหมายที่มีการประกาศใช้

ใหม่ เป็นต้น 

4.14. สามารถเรียกดู ประวัติการใช้งานของระบบได้ 

4.15. สามารถเรียกดูประวัติการเพ่ิม ลบ และแก้ไขรายละเอียดของข้อมูลกฎหมายได้ 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

4.16. ระบบมีช่องทางให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐสามารถเข้ามาตรวจสอบ ข้อร้องเรียนหรือ

ข้อเสนอแนะจากองค์การที่ เกี่ยวข้องหรือประชาชนว่าสมควรยกเลิก ปรับปรุง หรือแก่ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายใด ตามรายละเอียดในมาตรา 11 วรรค 6 ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่าง

กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

ภำคผนวก ข 
แนวคิดกำรออกแบบส่วนประสบกำรณ์ของผู้ใช้งำน (User Experience: UX)  

                         และส่วนต่อประสำนผู้ใช้งำน (User Interface: UI)  

 
รายละเอียดในภาคผนวกนี้ เป็นผลการศึกษาแนวคิดการออกแบบส่วนประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User 
Experience) และส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (User Interface) ที่ผู้ว่าจ้างได้ด าเนินการ ผู้เสนอราคา และผู้รับ
จ้างสามารถใช้รายละเอียดในภาคผนวกนี้ เพ่ือประกอบการท าความเข้าใจรายละเอียดข้อก าหนดขอบเขตงาน 
(TOR) และการประเมินราคา ผลงานที่ส่งมอบอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ตามความเหมาะสมภายใต้คุณสมบัติ
ที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ก.  
 
➢ แ น ว ค ิด ก ำ ร อ อ ก แ บ บ ส ่ว น ป ร ะ ส บ ก ำ ร ณ ์ข อ ง ผู ้ใ ช ้ง ำ น  ( User Experience : UX)  

และส่วนต่อประสำนผู้ใช้งำน (User Interface: UI) ที่เหมำะสม เพื ่อสนับสนุนกำรท ำงำนของ
ร ะบบฐำ น ข ้อ ม ูล กฎ หมำ ย บน ร ะบบกล ำ ง โ ด ยจ ัด ท ำ ผ ลก ำ ร ออก แ บบหน ้ำ จ อแ สดงผล  
(PROTOTYPE MOCK-UP DESIGN) ของฐำนข้อมูลกฎหมำยของประเทศบนระบบกลำงส ำหรับ
ให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำใช้งำนได้  

 

แนวทางการออกแบบส่วนประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience: UX) และส่วนต่อประสาน
ผู้ใช้งาน (User Interface: UI) อาศัยแนวคิดของ Neomprphism ซึ่งเป็นเทรนดีไซน์ของช่วงปี2021นี้ โดย
ลักษณะของการออกแบบจะเป็นลักษณะสามมิติ มีความนูนและมีมิติของชิ้นงาน ขอบมุมของส่วนต่าง  ๆมี
ความมนกลม และอาศัยการออกแบบที่ท าให้วัตถุมีความลึกซึ่งท าให้ผู้ใช้งานเห็นมิติต่าง ๆของชิ้นงานได้มาก
ยิ่งขึ้น ส่วนของฟร้อนที่น ามาใช้งานส าหรับการออกแบบเลือกใช้ฟร้อนที่มีลักษณะโมเดิร์นเพ่ือให้เข้ากับการ
ออกแบบ เป็นฟร้อนภาษาไทยไม่มีหัว และเลือกใช้สีในส่วนของโทนสีฟ้า น้ าเงิน และเป็นโมโนโทน โดย
ตัวอย่างอ้างอิงแสดงลักษณะต่างๆ ของแนวคิดการออกแบบ  Neomprphism และโทรสีที่น ามาใช้ในการ
ออกแบบ แสดงไดด้ังตัวอย่างภาพ 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

ตัวอย่ำงแนวทำงกำรออกแบบหน้ำแสดงผลเว็บไซต์ 
ระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยไทยบนระบบกลำง (1) 

 
 

ตัวอย่ำงแนวทำงกำรออกแบบหน้ำแสดงผลเว็บไซต์ 
ระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยไทยบนระบบกลำง (2) 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

 ตัวอย่ำงแนวทำงกำรออกแบบหน้ำแสดงผลเว็บไซต์ 
ระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยไทยบนระบบกลำง (3) 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

หน้ำแรกเว็บไซต์ระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยไทยบนระบบกลำง 

ส่วนที่ 1 หน้าแรกของระบบฐานข้อมูลกฎหมายบนระบบกลางของประเทศ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์จะพบ

ในส่วนของการค้นหาข้อมูล ซึ่งเป็นเป็นส่วนแรกท่ีพบเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์

ได้เป็นอย่างแรก โดยผู้ออกแบบได้ท าการออกแบบส่วนการค้นหาแบบละเอียดไว้ด้านล่างเมนูค้นหา หาก

ผู้ใช้งานกดค้นหาอย่างละเอียดแล้วหน้าเว็บจะขยายส่วนการค้นหาออกมา ให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้ฟิลเตอร์การ

ค้นหาได้มากขึ้น และยังสามารถเลือกประเภทค้นหาข้อมูลทางกฎหมายจากหัวข้อทางด้านบนเมนูค้นหา 

         ส่วนที่ 2 ได้ออกแบบให้หน้าเว็บไซต์แสดงข้อมูลของการอัพเดทกฎหมายใหม่ โดยมีฟิลเตอร์ส าหรับ

เลือกช่วงเวลาและประเภทของกฎหมาย เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ในการค้นหากฎหมายที่มีการอัพเดทใหม่

โดยการเลือกข้อมูลที่ต้องการค้นหา เช่นการค้นหาตามช่วงเวลาที่ต้องการหรือ ประเภทของกฎหมายที่ต้องการ

ค้นหาได ้

ส่วนที่ 3 เป็นสรุปวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์วิธีการใช้งานเว็บไซต์ โดยผู้ออกแบบด าเนินการออกแบบบ

เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ได้ชัด โยท าการเทสีพ้ืนหลังให้มีลักษณะเด่นจากส่วน

ข้างตน้และใช้ตัวอักษรสีขาวเพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้สะดวก 

ส่วนที่ 4 เป็นส่วนที่อธิบายผู้ใช้งานที่เป็นประชาชนทั่วไปหรือผู้สนใจกฎหมาย โดยผู้ออกแบบ ท าการ

ออกแบบในส่วนนี้โดยใช้ไอคอนมาเป็นตัวช่วยนการออกแบบซึ่งสื่อถึงลักษณะของข้อมูลที่ลิงค์ออกไปยังส่วน

หรือแหล่งข้อมลูทางกฎหมายอื่น ๆที่น่าสนใจ 

ส่วนที่ 5 เป็นส่วนของกฎหมายน่ารู้ ผู้ออกแบบท าการออกแบบให้ส่วนนี้เป็นในส่วนของบทความที่

ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาศึกษาหาข้อมูลและแชร์ออกไปยังที่อ่ืนได้อีกด้วย 

และส่วนสุดท้ายของหน้าแรกจะเป็นส่วนของการแสดงหน่วยงานหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ใช้งาน

สามารถลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยวานที่เก่ียวข้องได้จากช่องทางนี้ 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

ตัวอย่ำงหน้ำแสดงผลหน้ำแรกของเว็บไซต์ระบบฐำนข้อมูล 
กฎหมำยไทยบนระบบกลำง (1/2) 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

ตัวอย่ำงหน้ำแสดงผลหน้ำแรกของเว็บไซต์ระบบฐำนข้อมูล 
กฎหมำยไทยบนระบบกลำง (2/2) 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

 ตัวอย่ำงหน้ำแสดงผลหน้ำแรกของเว็บไซต์ระบบฐำนข้อมูล 
กฎหมำยไทยบนระบบกลำง เมนูค้นหำอย่ำงละเอียด 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

➢ หน้ำผลกำรค้นหำเว็บไซต์ระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยไทยบนระบบกลำง 
 

หน้าการแสดงผลการค้นหาข้อมูลกฎหมายในเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศไทยบน
ระบบกลาง ผู้ออกแบบมีแนวคิดให้ระบบแสดงผลการค้นหาในด้านล่างของเมนูการค้นหา และแสดงอยู่ในรูป
ของการ์ดเบสดีไซน์ ซึ่งสามารถเลือกแบ่งกรอบของข้อมูลออกเป็นส่วนๆ และผู้ใช้งานสามารถเลือกจ านวนผล
การค้นหาต่อหน้าได้จากทางด้านมุมบนขวาของผลการค้นหา  

ส่วนทางด้านซ้ายจะมีกรอบของรายละเอียดของผลการค้นหาแสดงรายละเอียดค าค้นหาที่ผู้ใช้งาน
ระบุในขั้นตอนการค้นหาได้ และแสดงจ านวนผลการค้นหาโดยแบ่งประเภทของแหล่งข้อมูล ในส่วนนี้ 
ผู้ออกแบบมีแนวคิดให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกฟิลเตอร์ผลลัพธ์โดยแบ่งตามแหล่งที่มาหรือประเภทของข้อมูลได้
โดยการเลือกจาก ตัวเลือกของข้อมูลที่แสดงอยู่  

และส่วนส าคัญของหน้าผลลัพธ์การค้นหาคือข้อมูลกฎหมายที่ผู้ใช้งานท าการค้นหา ในส่วนนี้
ผู้ออกแบบ มีแนวคิดในการแสดงรายละเอียดข้อมูลกฎหมายที่ผู้ใช้งานต้องการค้นหาข้อมูลโดยจะแสดง
แหล่งที่มาและค าค้นหาในส่วนผลการค้นหานั้น ผู้ใช้งานสามารถกดลิงค์ไปยังแหล่งที่มาเพ่ือดูข้อมูลกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากนี้ ยังแสดงรายละเอียดของรูปแบบไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ ใต้หัวข้อผลการค้นหานั้น ๆ 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

ตัวอย่ำงหน้ำแสดงผลหน้ำผลกำรค้นหำข้อมูลกฎหมำยของเว็บไซต์ 
ระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยไทยบนระบบกลำง 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
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➢ หน้ำรำยละเอียดข้อมูลกฎหมำยบนเว็บไซต์ระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยไทยในระบบกลำง 
 
นอกเหนือจากหน้าแรกและหน้าผลลัพธ์การค้นหาข้อมูลกฎหมายซึ่งมีการออกแบบ UI ต้นแบบตาม

แนวคิด Neomorphism หน้าอ่ืน ๆ ผู้ออกแบบได้ใช้ Wireframe ในการสื่อสารและ เป็นตัวอย่างแนวคิดการ
ออกแบบส่วนอ่ืน ๆของเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลกฎหมายไทยบนระบบกลาง เพ่ือให้ผู้ใช้งานกลุ่มตัวอย่างเห็น
รายละเอียดส่วนอ่ืน ๆ ของเว็บไซต์และระบบ ในส่วนนี้เป็นส่วนการแสดงรายละเอียดของข้อมูลกฎหมายที่
ผู้ใช้งานค้นหาและเลือกดูรายละเอียดของผลลัพธ์ที่ต้องการ โดบผู้ออกแบบมีแนวคิดในการแสดงรายละเอียด
ข้อมูลแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ  

1) ส่วนข้อมูลรายละเอียดกฎหมาย เป็นส่วนหลักของการแสดงผล โดยจะแสดงรายละเอียด
ข้อมูลกฎหมายซึ่งเป็นเวอร์ชันที่มีการประกาศใช้งานอยู่ในปัจจุบัน  

2) ไทม์ไลน์ข้อมูลกฎหมาย เป็นส่วนแสดงรายละเอียดขอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกฎหมายฉบับ
ที่ผู้ใช้งานเลือกดูรายละเอียด โดยระบบจะแสดงเวอร์ชันปัจจุบัน และผู้ใช้งานสามารถเลือก
ดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและเวอร์ชันย้อนหลังจาก รายละเอียดที่แสดงได้จาการเลือก 
หมุดบนไทม์ไลน์ซึ่งเป็นวันที่มีการประกาศข้อมูลกฎหมายฉบับนี้ในอดีต 

3) รายละเอียดที่เก่ียวข้องของข้อมูลกฎหมาย แสดงรายละเอียดข้อข้อมูลเช่น เวอร์ชันเอกสาร 
หรือ รายละเอียดการปรับปรุง รูปแบบของไฟล์ข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ของ
ข้อมูลกฎหมายฉบับนี้และ รายละเอียดเอกสารต้นฉบับบจาก ราชกิจจาณุเบกษา ซึ่งทั้งหมด
นี้แสดงอยู่ในแถบเมนูด้านซ้ายของรายละเอียดข้อกฎหมายที่ผู้ใช้งานค้นหามา 

 

  



38 

 
 

 

 

ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
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ตัวอย่ำงหน้ำแสดงผลรำยละเอียดข้อมูลกฎหมำยของ 
ระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยไทยบนระบบกลำง(ฉบับปจัจุบัน) 
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ระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยไทยบนระบบกลำง (ฉบับที่ถูกเปลี่ยนแปลง) 
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➢ หน้ำระบบเว็บไซต์ระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยไทยบนระบบกลำงส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
นอกเหนือจากหน้าจอแสดงผลของผู้ใช้งานระบบแล้ว ผู้ออกแบบได้ท าการออกแบบหน้าจอตัวอย่าง

ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้น าข้อมูลกฎหมายไทยเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลบนระบบกลาง และมีตัวอย่างใน
การแสดงรายละเอียดในการจัดการข้อมูลกฎหมายของเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลกฎหมายไทยบนระบบกลาง 
โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนได้ดังนี้ 

1) ส่วนจัดการข้อมูลกฎหมาย 

ในส่วนนี้ผู้ออกแบบได้ออกแบบหน้าการจัดการข้อมูลกฎหมาย โดย ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เป็นผู้ดูแลการน าเข้า แก้ไข ข้อมูลกฎหมายต้องท าการล็อคอินเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กลางส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เสียก่อน จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนูการจัดการและใช้งานระบบได้ โดยเลือกเมนูการจัดการข้อมูล
กฎหมาย  

หน้าแสดงรายละเอียดรายการข้อมูลกฎหมาย ผู้ออกแบบมีแนวคิดในการแสดงรายการข้อมูล
กฎหมายทั้งหมดที่อยู่ในระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการเพ่ิมเติม แก้ไขปรับปรุง ข้อมูลใน
เว็บไซต์กลางของระบบฐานข้อมูลกฎหมายไทยได้ โดยออกแบบให้มีการแบ่งข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้
ผู้ใช้งานสามารถแบ่งรายละเอียดได้ตามกลุ่มของข้อมูลหรือหัวข้อกฎหมาย ในส่วนนี้ ผู้ออกแบบอาศัยการ
น าเอาไอคอนที่เข้าใจง่ายมาใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าใจรายละเอียดหรือการท างานของปุ่มได้อย่างไม่ต้อง
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และสามารถดูรายละเอียดส่วนอื่นของข้อมูลกฎหมายได้จากเมนูนี้ 

ส าหรับส่วนการแสดงรายละเอียดข้อมูลกฎหมาย ผู้ออกแบบได้ท าการออกแบบหน้าแสดงผลของ
ข้อมูลกฎหมาย ให้อยู่ในรูปแบบที่คล้ายกับเอกสารที่ผู้ใช้งานมีความคุ้นเคย และผู้ออกแบบได้ออกแบบหน้า
ส่วนการแก้ไขให้อยู่ในรูปแบบการเปรียบเทียบข้อมูล ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถเปรียบเทียบรายละเอียดของข้อมูล
เวอร์ชันก่อนการแก้ไขและรายละเอียดที่มีการแก้ไขเทียบกันได้บนหน้าเว็บไซต ์
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ตัวอย่ำงเว็บไซต์ของระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยไทยบนระบบกลำง 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (1) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงเว็บไซต์ของระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยไทยบนระบบกลำงส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (2) 
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ตัวอย่ำงเว็บไซต์ของระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยไทยบนระบบกลำงส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ (3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงเว็บไซต์ของระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยไทยบนระบบกลำงส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (4) 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
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ตัวอย่ำงเว็บไซต์ของระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยไทยบนระบบกลำงส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงเว็บไซต์ของระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยไทยบนระบบกลำงส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ (6) 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
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2) ส่วนจัดการกฎหมายน่ารู้ 

ผู้ออกแบบได้จัดท าตัวอย่างของส่วนจัดการกฎหมายน่ารู้ไว้ โดยออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้อยู่ใน
รูปแบบของการจัดการบล็อค ซึ่งจะแสดงผลของข้อมูลบล็อกต่าง  ๆ ที่จะแสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ โดย
เจ้าหน้าทีข่องรัฐสามารถจัดการรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ได้จากหน้านี้ 

 

ตัวอย่ำงเว็บไซต์ของระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยไทยบนระบบกลำงส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ (7)
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ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
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เว็บไซต์ที่และแอปพลิเคชันจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ใช้งำนและแจ้งว่ำเป็นแหล่งใช้ค้นหำข้อมูลกฎหมำยเป็น
ประจ ำ 
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                                                  ภำคผนวก ค 

                         ข้อก ำหนดกำรทดสอบด้ำน Non-functional Testing 

1. กำรทดสอบด้ำนประสิทธิภำพ (Performance Test) 
1.1 ทดสอบ Load testing โดยทดสอบระบบ ให้สามารถรองรับการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานในการ

เรียกดูหน้าเว็บไซต์ที่ 500 คน ในระยะเวลา 1 วินาที โดยมีค่าความผิดพลาดเฉลี่ยในการเข้าถึง
ไม่เกิน 10% โดยให้ผู้รับจ้างน าเสนอรูปแบบในการทดสอบต่อผู้ว่าจ้าง 

1.2 ทดสอบ Stress & Spike testing โดยทดสอบระบบในสถานการณ์นอกเหนือจากการท างาน
ปกติ เช่น การโจมตี หรือมีผู้ใช้งานเพ่ิมจ านวนอย่างรวดเร็ว เพ่ือทดสอบความเสถียรภาพของ
ระบบ และรองรับสถานการณ์ไม่ปกติ 
 

2. กำรทดสอบด้ำนควำมปลอดภัย (Security Test) 
 ทดสอบความปลอดภัย โดยใช้มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่ผู้ว่าจ้าง
ก าหนด เช่น ISO 27001 หรือ Compliance อ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เป็นต้น โดยใช้ซอฟต์แวร์ของผู้รับจ้างที่
ได้รับการอนุมัติจากทางผู้ว่าจ้าง หรือให้ผู้ว่าจ้างใช้ซอฟต์แวร์ของผู้ว่าจ้างท าการทดสอบ จนกว่าจะผ่าน
เกณฑ์ท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 
 
3. กำรทดสอบส ำรองข้อมูลและกำรกู้คืนระบบ (Backup & Restore)  

3.1 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการส ารองข้อมูลแบบ On-Site Backup ให้รองรับ ระยะเวลาสูงสุดที่
ยอมให้ข้อมูลเสียหาย ซึ่งองค์กรยอมรับได้ (Recovery Point Objective : RPO) ตามที่ผู้ว่าจ้าง
ก าหนด  โดยอาจใช้โครงสร้างพื้นฐานที่ผู้ว่าจ้างก าหนด หรือตามท่ีผู้รับจ้างเสนอ  

3.2 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการส ารองข้อมูล แบบ Off-site Backup ให้รองรับ ระยะเวลาสูงสุดที่
ยอมให้ข้อมูลเสียหาย ซึ่งองค์กรยอมรับได้ (Recovery Point Objective : RPO)  และ ช่วงเวลา
ที่ใช้กู้คืนจากการหยุดท างาน (Recovery time objective : RTO) ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด โดย
อาจใช้โครงสร้างพื้นฐานที่ผู้ว่าจ้างก าหนด หรือตามท่ีผู้รับจ้างเสนอ  

3.3 แผนการส ารองข้อมูลตามแผนการส ารองข้อมูลที่ผู้รับจ้างเสนอ จะต้องคลอบคลุมถึง ข้อมูล 
ระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชัน 
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กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

3.4 แผนการกู้คืนระบบตามแผนการส ารองข้อมูลที่ผู้รับจ้างเสนอ จะต้องคลอบคลุมถึง การเปิด
เครื่อง (Boot Up)  และ การทดสอบฟังก์ชันการใช้งานหลัก (System Functionality) บนระบบ
จริง (Production) 
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                                                  ภำคผนวก ง 

                             ข้อก ำหนดในกำรรับประกันผลงำนและกำรบ ำรุงรักษำ 

1. ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมบุคลากรในการประสานงาน และด าเนินการในการรับประกันผลงานและการ
บ ารุงรักษา ไม่น้อยกว่า 1 ท่าน  รวมถึงจัดเตรียมช่องทางในการประสานงาน ทั้งทางโทรศัพท์
พ้ืนฐาน หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือข้อความทางตรง (Instant 
Message) ส าหรับรับแจ้งปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันตลอดอายุสัญญาซึ่งหมายรวมถึงวันหยุด
ตามเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ส าหรับให้ผู้พบปัญหาแจ้งผ่านช่องทางนั้นได้โดยง่าย โดยผู้รับ
จ้างจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งแจ้งผลการด าเนินการกลับมายัง ศูนย์บริการลูกค้า 
contact center (DGA Contact Center) ของ ผู้ว่าจ้าง โดยมีกรอบระยะเวลาการแก้ไขปัญหาดังนี้ 

กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

รับทราบปัญหา 30 นาท ี ผู้รับจ้างด าเนินการแจ้งรับทราบปัญหา ภายใน
ระยะเวลาที่ ก าหนดผ่ านช่องทาง Email ไปยั ง
ศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) โดยนับ
จากเวลาที่ได้รับแจ้งปัญหาจากผู้ว่าจ้างผ่านทาง 
Email เท่านั้น 

ก า ร แ ก้ ไ ข  Incident ที่
เกิดขึ้ นจาก Software ใน
ลั ก ษ ณ ะ ที่ ใ ช้ ง า น ไ ม่ ไ ด้
บางส่วนหรือทั้งหมด 

4  ชั่วโมง หลังจากที่ผู้รับจ้างแจ้งรับทราบปัญหาแล้ว ผู้รับจ้าง
ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยต้องมีตัวแทนในการติดต่อ
ประสานงาน พร้อมแจ้งความคืบหน้าและระยะเวลา
ประมาณการณ์ให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะ โดยใน
ระหว่างการแก้ไขปัญหาให้ค านึงถึงการบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ ใช้ งานเป็นหลัก พร้อมแจ้ ง ให้
ศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) รับทราบ 
โดยนับจากเวลาที่ผู้รับจ้างแจ้งรับทราบปัญหาไปยังผู้
ว่าจ้างผ่านทาง Email 
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การแก้ไข Bug อันท าให้การ
ท างานของระบบมีความ
ผิดพลาด ในกรณีสำมำรถ
หำวิธีการให้ระบบใช้งานได้
ไปพลางก่อน 
(Workaround) ได้ 

 7 วัน 
ท าการ 

หลังจากที่ผู้รับจ้างแจ้งรับทราบปัญหาแล้ว ผู้รับจ้าง
ต้องด าเนินการหาวิธีการให้ระบบใช้งานได้ไปพลาง
ก่อน (Workaround) และต้องด า เนินการแก้ ไข
ปัญหาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดย
ต้องวิ เคราะห์สาเหตุแห่งปัญหาพร้อมแจ้ งแนว
ทางการปรับปรุงพร้อมแก้ไขปัญหาและเตรียมข้อมูล
ส าหรับเข้าระบบ Change ของผู้ว่าจ้าง 

การแก้ไข Bug อันท าให้การ
ท างานของระบบมีความ
ผิดพลาด ในกรณีไม่สำมำรถ
หำวิธีการให้ระบบใช้งานได้
ไปพลางก่อน 
(Workaround) ได้ 

 2 วัน 
ท าการ 

หลังจากที่ผู้รับจ้างแจ้งรับทราบปัญหาแล้ว ผู้รับจ้าง
ไม่สามารถหาวิธีการให้ระบบใช้งานได้ไปพลางก่อน 
(Workaround) และต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาให้
แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยต้อง
วิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหาพร้อมแจ้งแนวทางการ
ปรับปรุงพร้อมแก้ไขปัญหาและเตรียมข้อมูลส าหรับ
เข้าระบบ Change ของผู้ว่าจ้าง 

  
  

2.    สพร. สามารถติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างในลักษณะ Single Point of Contact โดยสามารถ
ติดต่อได้ทั้งทางโทรศัพท์พ้ืนฐาน หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) 
หรือข้อความทางตรง (Instant Message) 

3.    ผู้รับจ้างต้องด าเนินการดูแลรักษาระบบอย่างต่อเนื่องให้สามารถใช้งานได้โดยสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

4.    ผู้รับจ้างต้องท าการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) เพ่ือให้ระบบ
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการ
ทราบอย่างน้อย 15 วันท าการ และส่งแผนการบ ารุงรักษาและแก้ไข ปรับปรุงอย่างละเอียด ผ่าน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือคณะท างาน
โครงการก่อนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) การด าเนินการทุกครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี หรือตามท่ีผู้ว่าจ้างร้องขอ 

5.    กรณีผู้รับจ้างต้องปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเพ่ิมเติม (Proactive Maintenance) ผู้รับจ้างต้อง
จัดท าแผนการด าเนินการและหารือร่วมกับผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการ พร้อมทั้งต้องได้รับ
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ความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) 
ก่อนการด าเนินการทุกครั้ง และส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงานปรับปรุงหรือพัฒนาระบบ 
เพ่ิมเติม ให้กับผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการภายใน 7 วันท าการ ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) 

6.    กรณีความบกพร่องเกิดจากซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเช่น เกิด output error, fault / failure หรือ 
ความบกพร่องของระบบ (bug) เป็นต้น ซึ่งมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบ 
เพ่ิมเติม ผู้รับจ้างต้องด าเนินการ Corrective Maintenance ต้องทดสอบการแก้ไขโดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ และแจ้งให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ พร้อมท ารายงานสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบไป
ด้วยอย่างน้อย วัน เวลาที่ได้รับแจ้ง, output error , fault/failure หรือข้อบกพร่องของระบบ
(Bug)ที่เกิดขึ้น,สาเหตุของปัญหา, วิธีการแก้ไข, ผลการแก้ไข, ผลการทดสอบ และแนวทางการ
แก้ไขปัญหา ให้กับผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการทราบ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) 
จนกว่าจะด าเนินการเสร็จสิ้น 

7.   กรณีระบบมีปัญหาในด้าน Performance เช่น ความเร็วในการเข้าถึงระบบ ความเร็วในการ
เข้าถึงข้อมูล อันเนื่องมาจากระบบเอง ผู้รับจ้างจะต้องท าการปรับแต่งระบบ และฐานข้อมูล ให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานปรับปรุงหรือ
พัฒนาระบบเพ่ิมเติมให้กับผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการภายใน 7 วันท าการ ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) 

8. กรณีซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการท างานของระบบงานมีการปรับปรุงเวอร์ชัน
ใหม่  ผู้รับจ้างจะต้อง Upgrade / Downgrade version software และปรับปรุง Source 
Code ที่เก่ียวข้องให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 

9.   กรณีมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์หรือระบบงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างต้องท าการปรับปรุงเอกสาร ให้
สอดคล้องกับการแก้ไขและเป็นปัจจุบันโดยจัดส่งไฟล์เอกสารดังกล่าวมาจัดเก็บที่คลังซอฟต์แวร์ 
(Repository) ของผู้ว่าจ้าง 

10.  กรณีมีความต้องการในการปรับเปลี่ยนระบบหลังจากมีการใช้งานหรือในระหว่างการ 
Development ซึ่งอยู่นอกเหนือไปจาก Software Design Specification หรือ เอกสารสรุป
ความต้องการระบบ อาทิเช่น การ Design GUI (Graphic User Interface), การออกแบบ 
Work Flow, การปรับแก้ไข การท างานของระบบฯ ผู้ว่าจ้างหรือคณะท างานโครงการสามารถ
แจ้งเพ่ือให้ผู้รับจ้างด าเนินการได้ตามแต่การตกลงร่วมกัน 

11.  ในระหว่างการแก้ไขปัญหาหากปัญหานั้นเกิดจากส่วนอ่ืนที่ผู้รับจ้างไม่ได้เป็นผู้ควบคุมซึ่งพิสูจน์ได้
ว่าอยู่ในส่วนที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ด าเนินการและเป็นผลจากการความเสียหายอันไม่สามารถแก้ไขได้ 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

ส่งผลให้ระยะเวลานั้นเกินกว่าที่ก าหนดไว้ ให้ถือว่าการแก้ไขปัญหานั้นไม่เกินไปกว่าระยะเวลา
ด าเนินการ โดยให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเป็นรายกรณี 

12.  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าการใด ๆ ของผู้รับจ้าง โดย
ผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาเนินงานนี้ 
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

13.  ในกรณีที่บุคคลากร หรือเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานผิดพลาด บกพร่อง จนเป็นเหตุให้เกิด
ข้อพิพาท หรือมีความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และจัดการกรณีข้อ
พิพาทนั้นให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว รวมถึงต้องจัดให้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ใหม่ 
ตามท่ีผู้ว่าจ้างร้องขอ  
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

                                                                         ภำคผนวก จ 

                                       เกณฑ์กำรให้คะแนนด้ำนเทคนิค งำนจ้ำงพัฒนำและให้บริกำรระบบกลำง 

                               ตำม “พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย 
                          และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562” ระยะที่ 2 

                                                  ของ ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 
 
     ผู้เสนอราคาต้องจัดท า เอกสารข้อเสนอประกอบพิจารณาผล ส าหรับให้ค าอธิบายผลงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนโดยแย กเป็นราย
ประเด็นพร้อมหลักฐานดังนี้ 
 
 

ล าดับ เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐาน 

1. 1.เกณฑ์ผลงำนที่ผ่ำนมำด้ำนกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย 
หรือ ระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ โดย
พิจำรณำจำกมูลค่ำงำน ลักษณะงำน 
สถำปัตยกรรมระบบที่เลือกใช้ ซอฟต์แวร์

1.1 จ านวนผลงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย หรือ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (10 คะแนน) 

น าเสนอผลงานที่เคยจัดท าท่ีมี
รูปแบบลักษณะสอดคล้องตาม
รูปแบบและลักษณะโครงการ 1.2 ลักษณะงาน สถาปัตยกรรมระบบที่เลือกใช้ ซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้ใน

การพัฒนาระบบสารสนเทศที่  เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรือ ระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่  (10 คะแนน)      
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

ที่เลือกใช้ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนกับ
ภำครัฐ เป็นต้น โดยจะพิจำรณำจำก
ผลงำนที่มีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 2,500,000 
บำทเท่ำนั น (25 คะแนน)  

1.3 ประสบการณ์ท างานกับภาครัฐ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรือ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (5 คะแนน) 

 

2. 2. เกณฑ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจในโครงกำร 
โดยพิจำรณำจำกกำรน ำเสนอที่ชัดเจน 
ครบถ้วน ควำมเข้ำใจที่มำของโครงกำร 
ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง 
และกำร ถำม-ตอบ (20 คะแนน) 

2.1 ความรู้ความเข้าใจในโครงการ การน าเสนอที่ชัดเจน ครบถ้วน ความ
เข้าใจ ที่มาของโครงการ ความเข้าใจกระบวนการที่เก่ียวข้อง 
 (10 คะแนน)  

น าเสนอแนวคิด แผนการ
ด าเนินงานพร้อม การ ถาม-
ตอบ ที่ชัดเจน 

2.2  การตอบค าถาม (10 คะแนน) 

3. 3. เกณฑ์แนวทำงกำรพัฒนำระบบ 
(Software Development 
Methodology and Tools), กำร
ออกแบบสถำปัตยกรรมระบบ (System 
Architecture Design) ,กำรขยำยระบบ 
(Scaling Design) , รองรับกำรโจมตีได้ดี 
และใช้ขนำดของเครื่องแม่ข่ำย (Server 
Specification) ที่เหมำะสม โดยเกณฑ์

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบ (Software Development 
Methodology and Tools) (5 คะแนน) 

น าเสนอแนวคิด แผนการ
ด าเนินงาน  

3.2 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture Design) 
(5 คะแนน) 

3.3 การขยายระบบ (Scaling Design) (5 คะแนน) 

3.4 การรองรับการโจมตี (5 คะแนน) 
3.5 การใช้ขนาดของเครื่องแม่ข่าย (Server Specification) ที่เหมาะสม 
(5 คะแนน) 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

ทั งหมดจะพิจำรณำจำกกำรรองรับกำรเข้ำ
ใช้งำนจ ำนวนมำก รองรับกำรโจมตี 
ท ำงำนได้รวดเร็ว ขยำยระบบได้ง่ำย และ
บริหำรจัดกำรได้ง่ำย โดยไม่มุ่งเน้นแต่กำร
เพิ่มขนำดของเครื่องแม่ข่ำย (Server 
Specification) เพียงอย่ำงเดียว และ
สำมำรถพิสูจน์ได้ประจักษ์ชัด  
(25 คะแนน) 

4. 4. เกณฑ์แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรระบบ 
(Operation Process) โดยพิจำรณำจำก
แนวทำงกำรบริหำรระบบท่ีเป็น
มำตรฐำนสำกล และสอดคล้องกับ
มำตรฐำนของผู้ว่ำจ้ำง เช่น ISO/IEC 
27001, ISO/IEC 20000 และ ISO/IEC 
22301 เป็นต้น (15 คะแนน) 
 
 
 

4. เกณฑ์แนวทางการบริหารจัดการระบบ (Operation Process) โดย
พิจารณาจากแนวทางการบริหารระบบที่เป็นมาตรฐานสากล และ
สอดคล้องกับมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง เช่น ISO/IEC 27001, ISO/IEC 
20000 และ ISO/IEC 22301 เป็นต้น (15 คะแนน) 
 

น าเสนอแนวคิด แผนการ
ด าเนินงาน 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
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5. 5. เกณฑ์ควำมพร้อมและควำมเชี่ยวชำญ
ของคณะท ำงำน (15 คะแนน) 

5.1 การจัดสรรและแบ่งงานภายในโครงการ  (5 คะแนน)  น าเสนอโครงสร้างและบุคลากร
ในโครงการโดยอธิบายหน้าที่

อย่างละเอียด 
5.2 การสอบทานคุณสมบัติและประสบการณ์บุคลากรตามขอบเขตงาน
(10 คะแนน) 

 
 
 

                    1. เกณฑ์ผลงำนที่ผ่ำนมำด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย หรือ ระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำงำน 
ลักษณะงำน สถำปัตยกรรมระบบท่ีเลือกใช้ ซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนกับภำครัฐ เป็นต้น โดยจะพิจำรณำจำกผลงำนที่มีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 

2,500,000 บำทเท่ำนั น (25 คะแนน) 

ล ำดับที่ เกณฑ์กำรให้คะแนน 10 7 5 3 0 

 

1.1 
 
 

จ านวนผลงานด้ านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย หรือ ระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (10 คะแนน) 

มีผลงานตั้งแต่ 2 
ผลงานในด้านใดด้าน
หนึ่ง และพิจารณา
จากความใกล้เคียง
ของผลงานกับ
ขอบเขตการ
ด าเนินงานในโครงการ
นี้ 

มีผลงาน 1 ผลงานใน
ด้านใดด้านหนึ่งและ
พิจารณาจากความ
ใกล้เคียงของผลงาน
กับขอบเขตการ
ด าเนินงานในโครงการ
นี้ 

- - ไม่มีหรือไม่ส่งผลงาน
ด้านการพัฒนาระบบ
ส า ร ะ ส น เ ท ศ ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
หรือ ระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ ่
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
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                    1. เกณฑ์ผลงำนที่ผ่ำนมำด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย หรือ ระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำงำน 
ลักษณะงำน สถำปัตยกรรมระบบท่ีเลือกใช้ ซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนกับภำครัฐ เป็นต้น โดยจะพิจำรณำจำกผลงำนที่มีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 

2,500,000 บำทเท่ำนั น (25 คะแนน) 

ล ำดับที่ เกณฑ์กำรให้คะแนน 10 7 5 3 0 

 
 

1.2 
 

ลักษณะงาน สถาปัตยกรรมระบบที่
เลือกใช้ ซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้ในการ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ที่   
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรือ ระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่   
(10 คะแนน) 

ผลงานที่น าเสนอมี
สถาปัตยกรรมของ
ระบบ และขั้นตอน
การด าเนินงานที่มี
ความซับซ้อนโดยต้อง
ใช้ทักษะทางเทคนิคท่ี
เกี่ยวข้องหลายด้าน 

ผลงานที่น าเสนอมี
สถาปัตยกรรมของ
ระบบ และขั้นตอน
การด าเนินงานที่มี
ความซับซ้อนปาน
กลาง 

ผลงานที่น าเสนอมี
สถาปัตยกรรมของ
ระบบ และขั้นตอน
การด าเนินงานที่มี
ความซับซ้อนต่ า 

- ไม่มีหรือไม่ส่งผลงาน
ด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กั บ ก ฎ ห ม า ย  ห รื อ 
ระบบฐานข้อมูลขนาด
ใหญ ่

 
1.3 

ประสบการณ์ท างานกับภาครัฐ 
ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรือ ระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (5 คะแนน) 

- - มีจ านวนผลงานด้าน
ใดด้านหนึ่งที่คู่สัญญา
เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น รั ฐ 
ต้ังแต่ 2 ผลงาน 

มีจ านวนผลงานด้าน
ใดด้านหนึ่งที่คู่สัญญา
เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น รั ฐ 
จ านวน 1ผลงาน 

ไม่มีประสบการณ์การ
ท างานร่วมกับภาครัฐ
ในด้านการพัฒนา
ระบบสาระสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

                    1. เกณฑ์ผลงำนที่ผ่ำนมำด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย หรือ ระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำงำน 
ลักษณะงำน สถำปัตยกรรมระบบท่ีเลือกใช้ ซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนกับภำครัฐ เป็นต้น โดยจะพิจำรณำจำกผลงำนที่มีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 

2,500,000 บำทเท่ำนั น (25 คะแนน) 

ล ำดับที่ เกณฑ์กำรให้คะแนน 10 7 5 3 0 

หรือ   ระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 

 
 

                    2. เกณฑ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจในโครงกำร โดยพิจำรณำจำกกำรน ำเสนอที่ชัดเจน ครบถ้วน ควำมเข้ำใจที่มำของโครงกำร ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรที่
เกี่ยวข้อง และกำร ถำม-ตอบ (20 คะแนน) 

ล ำดับที่ เกณฑ์กำรให้คะแนน 10 7 5 3 0 

 

2.1 
 
 

ความรู้ความเข้าใจในโครงการ การ
น าเสนอที่ชัดเจน ครบถ้วน ความ
เข้าใจ ที่มาของโครงการ ความ
เข้าใจกระบวนการที่เก่ียวข้อง 
 (10 คะแนน) 

มีความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ หลักการ
และเหตุผลในการ
พัฒนาโครงการ, การ
น าไปใช้, ความเข้าใจ
กระบวนการที่
เกี่ยวข้อง และ

มีความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ หลักการ
และเหตุผลในการ
พัฒนาโครงการ,การ
น าไปใช้ และความ
เข้าใจกระบวนการที่
เกี่ยวข้อง 

มีความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ หลักการ
และเหตุผลในการ
พัฒนาโครงการและ
การน าไปใช้ 

มีความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ หลักการ
และเหตุผลในการ
พัฒนาโครงการ 

ไม่ได้เข้าน าเสนอ 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

                    2. เกณฑ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจในโครงกำร โดยพิจำรณำจำกกำรน ำเสนอที่ชัดเจน ครบถ้วน ควำมเข้ำใจที่มำของโครงกำร ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรที่
เกี่ยวข้อง และกำร ถำม-ตอบ (20 คะแนน) 

ล ำดับที่ เกณฑ์กำรให้คะแนน 10 7 5 3 0 

สามารถสรุปประเด็น
ได้อย่างชัดเจน 

2.2 
 

 
 

การตอบค าถาม (10 คะแนน) ตอบค าถามได้ถูกต้อง
ในทุกประเด็น และ
สามารถชี้แจงได้อย่าง
ชัด เจน โดยมี  Best 
Practice ที่สอดคล้อง
กั บ รู ป แ บ บ แ ล ะ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
โครงการ 

ตอบค าถามได้ถูกต้อง
ในทุกประเด็น และ
สามารถชี้แจงได้อย่าง
ชัดเจน 

ตอบค าถามได้ถูกต้อง
ทุกประเด็น 

ตอบค าถามได้ถูกต้อง
ตั่งแต่ 1 ประเด็นขึ้น
ไป 

ไม่ได้เข้าน าเสนอ 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

                3. เกณฑ์แนวทำงกำรพัฒนำระบบ (Software Development Methodology and Tools), กำรออกแบบสถำปัตยกรรมระบบ (System 
Architecture Design) ,กำรขยำยระบบ (Scaling Design) , รองรับกำรโจมตีได้ดี และใช้ขนำดของเครื่องแม่ข่ำย (Server Specification) ที่เหมำะสม โดยเกณฑ์
ทั งหมดจะพิจำรณำจำกกำรรองรับกำรเข้ำใช้งำนจ ำนวนมำก รองรับกำรโจมตี ท ำงำนได้รวดเร็ว ขยำยระบบได้ง่ำย และบริหำรจัดกำรได้ง่ำย โดยไม่มุ่งเน้นแต่กำรเพิ่ม

ขนำดของเครื่องแม่ข่ำย (Server Specification) เพียงอย่ำงเดียว และสำมำรถพิสูจน์ได้ประจักษ์ชัด  
(25 คะแนน) 

ล ำดับที่ เกณฑ์กำรให้คะแนน   5 3 0 

 

3.1 
 
 

แนวทางการพัฒนาระบบ 
(Software Development 
Methodology and Tools) 
 (5 คะแนน) 

  สามารถน าเสนอตาม
หัวข้อที่ก าหนดได้
อย่างดี ครบถ้วนทุก
หัวข้อ อ้างอิงจาก
เอกสารต่าง ๆ เช่น 
เอกสารจากผู้ผลิต
ซอฟต์แวร์ เอกสาร
จากผู้ผลิตอุปกรณ์ 
หรือเอกสารอา้งอิง
ของโครงการอ่ืน เป็น
ต้น และ มีการ

สามารถน าเสนอตาม
หัวข้อที่ก าหนดได้
อย่างดี และครบถ้วน
ทุกหัวข้อ โดยอ้างอิง
จากเอกสารต่าง ๆ 
เช่น เอกสารจาก
ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ 
เอกสารจากผู้ผลิต
อุปกรณ์ หรือ
เอกสารอ้างอิงของ
โครงการอื่น เป็นต้น 

ไม่ได้เข้าน าเสนอ 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

                3. เกณฑ์แนวทำงกำรพัฒนำระบบ (Software Development Methodology and Tools), กำรออกแบบสถำปัตยกรรมระบบ (System 
Architecture Design) ,กำรขยำยระบบ (Scaling Design) , รองรับกำรโจมตีได้ดี และใช้ขนำดของเครื่องแม่ข่ำย (Server Specification) ที่เหมำะสม โดยเกณฑ์
ทั งหมดจะพิจำรณำจำกกำรรองรับกำรเข้ำใช้งำนจ ำนวนมำก รองรับกำรโจมตี ท ำงำนได้รวดเร็ว ขยำยระบบได้ง่ำย และบริหำรจัดกำรได้ง่ำย โดยไม่มุ่งเน้นแต่กำรเพิ่ม

ขนำดของเครื่องแม่ข่ำย (Server Specification) เพียงอย่ำงเดียว และสำมำรถพิสูจน์ได้ประจักษ์ชัด  
(25 คะแนน) 

ล ำดับที่ เกณฑ์กำรให้คะแนน   5 3 0 

น าเสนอหรือทดสอบ
ต้นแบบให้เห็นอย่าง
ประจักษ์ชัด 

 

3.2 
 

การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ 
( System Architecture Design) 
(5 คะแนน) 

  สามารถน าเสนอตาม
หัวข้อที่ก าหนดได้
อย่างดี ครบถ้วนทุก
หัวข้อ อ้างอิงจาก
เอกสารต่าง ๆ เช่น 
เอกสารจากผู้ผลิต
ซอฟต์แวร์ เอกสาร
จากผู้ผลิตอุปกรณ์ 

สามารถน าเสนอตาม
หัวข้อที่ก าหนดได้
อย่างดี และครบถ้วน
ทุกหัวข้อ โดยอ้างอิง
จากเอกสารต่าง ๆ 
เช่น เอกสารจาก
ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ 
เอกสารจากผู้ผลิต

ไม่ได้เข้าน าเสนอ 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

                3. เกณฑ์แนวทำงกำรพัฒนำระบบ (Software Development Methodology and Tools), กำรออกแบบสถำปัตยกรรมระบบ (System 
Architecture Design) ,กำรขยำยระบบ (Scaling Design) , รองรับกำรโจมตีได้ดี และใช้ขนำดของเครื่องแม่ข่ำย (Server Specification) ที่เหมำะสม โดยเกณฑ์
ทั งหมดจะพิจำรณำจำกกำรรองรับกำรเข้ำใช้งำนจ ำนวนมำก รองรับกำรโจมตี ท ำงำนได้รวดเร็ว ขยำยระบบได้ง่ำย และบริหำรจัดกำรได้ง่ำย โดยไม่มุ่งเน้นแต่กำรเพิ่ม

ขนำดของเครื่องแม่ข่ำย (Server Specification) เพียงอย่ำงเดียว และสำมำรถพิสูจน์ได้ประจักษ์ชัด  
(25 คะแนน) 

ล ำดับที่ เกณฑ์กำรให้คะแนน   5 3 0 

หรือเอกสารอ้างอิง
ของโครงการอ่ืน เป็น
ต้น และ มีการ
น าเสนอหรือทดสอบ
ต้นแบบให้เห็นอย่าง
ประจักษ์ชัด 

อุปกรณ์ หรือ
เอกสารอ้างอิงของ
โครงการอื่น เป็นต้น 

3.3 การขยายระบบ (Scaling Design) 
(5 คะแนน) 

  สามารถน าเสนอตาม
หัวข้อที่ก าหนดได้
อย่างดี ครบถ้วนทุก
หัวข้อ อ้างอิงจาก
เอกสารต่าง ๆ เช่น 

สามารถน าเสนอตาม
หัวข้อที่ก าหนดได้
อย่างดี และครบถ้วน
ทุกหัวข้อ โดยอ้างอิง
จากเอกสารต่าง ๆ 

ไม่ได้เข้าน าเสนอ 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

                3. เกณฑ์แนวทำงกำรพัฒนำระบบ (Software Development Methodology and Tools), กำรออกแบบสถำปัตยกรรมระบบ (System 
Architecture Design) ,กำรขยำยระบบ (Scaling Design) , รองรับกำรโจมตีได้ดี และใช้ขนำดของเครื่องแม่ข่ำย (Server Specification) ที่เหมำะสม โดยเกณฑ์
ทั งหมดจะพิจำรณำจำกกำรรองรับกำรเข้ำใช้งำนจ ำนวนมำก รองรับกำรโจมตี ท ำงำนได้รวดเร็ว ขยำยระบบได้ง่ำย และบริหำรจัดกำรได้ง่ำย โดยไม่มุ่งเน้นแต่กำรเพิ่ม

ขนำดของเครื่องแม่ข่ำย (Server Specification) เพียงอย่ำงเดียว และสำมำรถพิสูจน์ได้ประจักษ์ชัด  
(25 คะแนน) 

ล ำดับที่ เกณฑ์กำรให้คะแนน   5 3 0 

เอกสารจากผู้ผลิต
ซอฟต์แวร์ เอกสาร
จากผู้ผลิตอุปกรณ์ 
หรือเอกสารอ้างอิง
ของโครงการอ่ืน เป็น
ต้น และ มีการ
น าเสนอหรือทดสอบ
ต้นแบบให้เห็นอย่าง
ประจักษ์ชัด 

เช่น เอกสารจาก
ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ 
เอกสารจากผู้ผลิต
อุปกรณ์ หรือ
เอกสารอ้างอิงของ
โครงการอื่น เป็นต้น 

3.4 3.4 การรองรับการโจมตี 
 (5 คะแนน) 

  สามารถน าเสนอตาม
หัวข้อที่ก าหนดได้

สามารถน าเสนอตาม
หัวข้อที่ก าหนดได้

ไม่ได้เข้าน าเสนอ 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

                3. เกณฑ์แนวทำงกำรพัฒนำระบบ (Software Development Methodology and Tools), กำรออกแบบสถำปัตยกรรมระบบ (System 
Architecture Design) ,กำรขยำยระบบ (Scaling Design) , รองรับกำรโจมตีได้ดี และใช้ขนำดของเครื่องแม่ข่ำย (Server Specification) ที่เหมำะสม โดยเกณฑ์
ทั งหมดจะพิจำรณำจำกกำรรองรับกำรเข้ำใช้งำนจ ำนวนมำก รองรับกำรโจมตี ท ำงำนได้รวดเร็ว ขยำยระบบได้ง่ำย และบริหำรจัดกำรได้ง่ำย โดยไม่มุ่งเน้นแต่กำรเพิ่ม

ขนำดของเครื่องแม่ข่ำย (Server Specification) เพียงอย่ำงเดียว และสำมำรถพิสูจน์ได้ประจักษ์ชัด  
(25 คะแนน) 

ล ำดับที่ เกณฑ์กำรให้คะแนน   5 3 0 

อย่างดี ครบถ้วนทุก
หัวข้อ อ้างอิงจาก
เอกสารต่าง ๆ เช่น 
เอกสารจากผู้ผลิต
ซอฟต์แวร์ เอกสาร
จากผู้ผลิตอุปกรณ์ 
หรือเอกสารอ้างอิง
ของโครงการอ่ืน เป็น
ต้น และ มีการ
น าเสนอหรือทดสอบ

อย่างดี และครบถ้วน
ทุกหัวข้อ โดยอ้างอิง
จากเอกสารต่าง ๆ 
เช่น เอกสารจาก
ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ 
เอกสารจากผู้ผลิต
อุปกรณ์ หรือ
เอกสารอ้างอิงของ
โครงการอื่น เป็นต้น 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

                3. เกณฑ์แนวทำงกำรพัฒนำระบบ (Software Development Methodology and Tools), กำรออกแบบสถำปัตยกรรมระบบ (System 
Architecture Design) ,กำรขยำยระบบ (Scaling Design) , รองรับกำรโจมตีได้ดี และใช้ขนำดของเครื่องแม่ข่ำย (Server Specification) ที่เหมำะสม โดยเกณฑ์
ทั งหมดจะพิจำรณำจำกกำรรองรับกำรเข้ำใช้งำนจ ำนวนมำก รองรับกำรโจมตี ท ำงำนได้รวดเร็ว ขยำยระบบได้ง่ำย และบริหำรจัดกำรได้ง่ำย โดยไม่มุ่งเน้นแต่กำรเพิ่ม

ขนำดของเครื่องแม่ข่ำย (Server Specification) เพียงอย่ำงเดียว และสำมำรถพิสูจน์ได้ประจักษ์ชัด  
(25 คะแนน) 

ล ำดับที่ เกณฑ์กำรให้คะแนน   5 3 0 

ต้นแบบให้เห็นอย่าง
ประจักษ์ชัด 

3.5 การใช้ขนาดของเครื่องแม่ข่าย 
(Server Specification) ที่
เหมาะสม (5 คะแนน) 

  สามารถน าเสนอตาม
หัวข้อที่ก าหนดได้
อย่างดี ครบถ้วนทุก
หัวข้อ อ้างอิงจาก
เอกสารต่าง ๆ เช่น 
เอกสารจากผู้ผลิต
ซอฟต์แวร์ เอกสาร
จากผู้ผลิตอุปกรณ์ 
หรือเอกสารอ้างอิง

สามารถน าเสนอตาม
หัวขอ้ที่ก าหนดได้
อย่างดี และครบถ้วน
ทุกหัวข้อ โดยอ้างอิง
จากเอกสารต่าง ๆ 
เช่น เอกสารจาก
ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ 
เอกสารจากผู้ผลิต
อุปกรณ์ หรือ

ไม่ได้เข้าน าเสนอ 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

                3. เกณฑ์แนวทำงกำรพัฒนำระบบ (Software Development Methodology and Tools), กำรออกแบบสถำปัตยกรรมระบบ (System 
Architecture Design) ,กำรขยำยระบบ (Scaling Design) , รองรับกำรโจมตีได้ดี และใช้ขนำดของเครื่องแม่ข่ำย (Server Specification) ที่เหมำะสม โดยเกณฑ์
ทั งหมดจะพิจำรณำจำกกำรรองรับกำรเข้ำใช้งำนจ ำนวนมำก รองรับกำรโจมตี ท ำงำนได้รวดเร็ว ขยำยระบบได้ง่ำย และบริหำรจัดกำรได้ง่ำย โดยไม่มุ่งเน้นแต่กำรเพิ่ม

ขนำดของเครื่องแม่ข่ำย (Server Specification) เพียงอย่ำงเดียว และสำมำรถพิสูจน์ได้ประจักษ์ชัด  
(25 คะแนน) 

ล ำดับที่ เกณฑ์กำรให้คะแนน   5 3 0 

ของโครงการอ่ืน เป็น
ต้น และ มีการ
น าเสนอหรือทดสอบ
ต้นแบบให้เห็นอย่าง
ประจักษ์ชัด 

เอกสารอ้างอิงของ
โครงการอื่น เป็นต้น 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
กรรมการ                  ( นายชฎิล อินทระนก ) ลงนาม...................................................................     ครั้งที่..........1.............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

                    4. เกณฑ์แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรระบบ (Operation Process) โดยพิจำรณำจำกแนวทำงกำรบริหำรระบบที่เป็นมำตรฐำนสำกล และสอดคล้อง
กับมำตรฐำนของผู้ว่ำจ้ำง เช่น ISO/IEC, 27001 ISO/IEC 20000 และ ISO/IEC 22301 เป็นต้น (15 คะแนน) 

ล ำดับที่ เกณฑ์กำรให้คะแนน  11-15 10 5 0 

 

4. 
 
 

เกณฑ์แนวทางการบริหารจัดการ
ระบบ (Operation Process) โดย
พิจารณาจากแนวทางการบริหาร
ระบบที่เป็นมาตรฐานสากล และ
สอดคล้องกับมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง 
เช่น ISO/IEC 270, ISO/IEC 20000 
และ  ISO/IEC 22301  เ ป็ น ต้ น 
(15คะแนน) 

 มีความเข้าใจแนว
ทางการบริหารระบบ
ที่เป็นมาตรฐานสากล 
มีประสบการณ์ในการ
ท างาน และมีการ
น าเสนอแผนการ
บริหารระบบส าหรับ
โครงการนี้โดยเฉพาะ
ซึ่งการให้คะแนนให้
เปรียบเทียบกับผู้ยื่น
ข้อเสนอด้วยกัน 

มีความเข้าใจแนว
ทางการบริหารระบบ
ที่เป็นมาตรฐานสากล 
และมีประสบการณ์ใน
การท างาน โดยมี
หลักฐานเป็นที่
ประจักษ์ 

มีความเข้าใจแนว
ทางการบริหารระบบ
ที่เป็นมาตรฐานสากล 

ไม่ได้เข้าน าเสนอ 

 

 
 
 
 



67 

 
 

 

 

ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ) ลงนาม................................................................... วันที่......3/9/2564.... 
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กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

                    5. เกณฑ์ควำมพร้อมและควำมเชี่ยวชำญของคณะท ำงำน (15 คะแนน) 

ล ำดับที่ เกณฑ์กำรให้คะแนน 9-10 8 5 3 0 

 

5.1 
 
 

การจัดสรรและแบ่งงานภายใน
โครงการ (5 คะแนน) 

- - มีการจัดสรร
โครงสร้างบุคลากรใน
โครงการและการระบุ
ขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน 

- ไม่ได้เข้าน าเสนอ หรือ 
ไม่มีการจัดสรร
โครงสร้างบุคลากรใน
โครงการและไม่มีการ
ระบุขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน 

5.2 
 

 
 

การสอบทานคุณสมบัติและ
ประสบการณ์บุคลากรตามขอบเขต
งาน (10 คะแนน) 

มีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของ
บุคลากรที่ดีกว่า
ข้อก าหนด โดยต้อง
ก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่จ าเป็นใน
โครงการหรืออาจระบุ
หน้าที่เพิ่มเติมอัน
จ าเป็นแก่โครงการที่

มีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของ
บุคลากรตรงตาม
ข้อก าหนด 

- - ไม่ได้เข้าน าเสนอ  

หรือระบุคุณสมบัติ
และจ านวนบุคลากร
ไม่สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดขอบเขต
งาน 
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ลงนามผู้ก าหนดขอบเขตของงาน 
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กรรมการและเลขานกุาร   ( นางกนกศรี สมส่งกุล ) ลงนาม...................................................................  

                    5. เกณฑ์ควำมพร้อมและควำมเชี่ยวชำญของคณะท ำงำน (15 คะแนน) 

ล ำดับที่ เกณฑ์กำรให้คะแนน 9-10 8 5 3 0 

นอกเหนือจาก
ข้อก าหนดขอบเขต
งานได้ ซึ่งการให้
คะแนนให้
เปรียบเทียบกับผู้ยื่น
ข้อเสนอด้วยกัน 
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                                             ภำค ผนวก ฉ 
        โครงสร้ำงพื นฐำนของ สพร. ที่จัดเตรียมให้ งำนจ้ำงพัฒนำและให้บริกำรระบบกลำง 
                       ตำม “พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย 
                  และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562” ระยะที่ 2 
                       ของ ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 
 
1. ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine: VM)  มาตรฐานของ DGA G-Cloud 

• CPU : 4 Core 

• Memory : 8 GB 

• Storage : 200 GB 
โดยสามารถขอปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
2. ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 

• Windows Server 2019 หรือ เวอร์ชันล่าสุด (ถ้ามี) 

• CentOS 6,7 หรือ เวอร์ชันล่าสุด (ถ้าม)ี 

• Ubuntu 18.04 LTS หรือ เวอร์ชันล่าสุด (ถ้ามี) 
 
3. ระบบฐานข้อมูล (Database) 

• SQL Server 2016 Standard 

• ระบบฐานข้อมูลแบบ Opensource หรือไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น MariaDB, PostgresQL เป็นต้น 
 
 
4. ระบบไฟล์วอลล์ (Firewall Policy) และเครือข่าย 

• Allow port ทั้งหมดต้องร้องขอ 

• Remote Port (SSH, RDP) จะต้องผ่าน VPN 

• กรณีใช้งาน Port พิเศษ จ าเป็นต้องร้องขอ โดยจะพิจารณาเป็นกรณีไป 
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5. สภาพแวดล้อมของระบบ (System Environment) 

• Development Environment - สภาพแวดล้อมส าหรับการพัฒนา ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง 

• Test Environment – สภาพแวดล้อมส าหรับการทดสอบ มีไว้ส าหรับการทดสอบ feature ใหม ่หรือ
การเพ่ิมเติมใหม่ ทีม่ีการพัฒนาขึ้น โดยอาจจะใช้กับข้อมูลทดสอบ 

• Staging Environment - สภาพแวดล้อมส าหรับการท า User Acceptant Test มีไว้ส าหรับการ
ทดสอบระบบกับข้อมูลจริงจาก Production Environment และเพ่ือการท า UAT ก่อนการน าขึ้น 
Production Environment 

• Production Environment - สภาพแวดล้อมส าหรับใช้งานจริงในวงกว้าง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
จะต้องเข้าตามกระบวนการ Change Management 

 
     หากผู้ รับจ้างจ าเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ ส่วน อ่ืนที่มีค่าใช้จ่ าย เช่น ระบบฐานข้อมูล (Database 
Management System) ให้ผู้รับจ้างระบุซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นต้องใช้ และรวมค่าใช้จ่ายไว้ในข้อเสนอด้านราคา
ด้วย 




