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ขอกำหนดขอบเขตของงาน (TERM OF REFERENCE: TOR) 

จางเหมาบริการระบบการส่ือสารแบบรวมศูนย (UNIFIED COMMUNICATION)  
ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

1. ความเปนมา 
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หรือ สพร. ไดจัดตั้งขึ ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) พ.ศ. 2561 เพื่อเปนหนวยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำ
หนาที่ใหบริการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา บริหารจัดการ และใหบริการโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล
และระบบการใหบริการหรือแอปพลิเคชันพื้นฐานของหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550 อนุมัติหลักการพัฒนาระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ ซึ่งถือเปนนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยของขาวสาร
ภาครัฐ ใหข าราชการและพนักงานของรัฐยุติการใชจดหมายอิเล ็กทรอนิกสของเอกชน โดยสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ไดมอบหมายใหสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการ
มหาชน) เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพ่ือการสื่อสารในภาครัฐ 

ทั้งนี้ไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสระหวาง 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเร ือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน 
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ในวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 
2563 โดยมีว ัตถุประสงคเพื ่อร วมกันพัฒนาระบบสารบรรณอิเล ็กทรอนิกส อันเปนโครงสรางพื ้นฐาน 
ในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล 

ในการนี้เพ่ือใหสามารถพัฒนาระบบเพ่ือรองรับรูปแบบการทำงานและการรับบริการของบุคลากร ภาครัฐท่ี
สอดรับกับสถานการณ Covid-19 ของหนวยงานรัฐได สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) จึงขอรับ
การสงเสริม สนับสนุน ความชวยเหลือ ในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ และสังคมและรับทุนอุดหนุน
การวิจัยและพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ตามสัญญากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ที่อนุมัติใหสำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องคการมหาชน) ดำเนินโครงการ ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย สำหรับใหการดำเนินงานในสวนของการ
ใหบริการมีความตอเนื่องและมีการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหมากข้ึน 

ทั้งนี้ในที่ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการประชุมคณะกรรมการสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ครั้งท่ี 11/2564 วันท่ี 17 พฤศจกิายน พ.ศ.2564 เห็นชอบทิศทางการใหบริการตามท่ีมีการนำเสนอ 
คือระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย (Unified Communication: UC) สำหรับใหบริการหนวยงานภาครัฐ ซึ่งจะ
เปนการรวมบริการ MailGoThai บริการ GINConference และบริการ G-Chat ใหสามารถทำงานรวมกันไดบน
แพลตฟอรมเดียวกัน โดยมีรูปแบบการลงทะเบียนและพิสูจนตัวตนบุคลากรภาครัฐ สำหรับรองรับบริการภาครัฐ
อ่ืน ๆ ในอนาคตได โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในไตรมาสท่ี 3 เปนตนไป 
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2. วัตถุประสงค 
เพื่อใหไดรับประโยชนจากการบริการและอำนวยความสะดวกใหเจาหนาที่รัฐ (Government Officer) ใน

การติดตอสื่อสาร และปฏิบัติงานในวิถีปกติใหม (New Normal) ดวยบริการ Unified Communication ซึ่งเปน
บริการการติดตอสื่อสารแบบรวมศูนย ดวยความม่ันคงปลอดภัยข้ันสูงสุดจากการนำรองใชการลงลายมือชื่อดิจิทัล 
(Digital Signature) โดยองคประกอบของบริการภายใต Unified Communication ประกอบดวย 

2.1 ระบบบริหารจัดการผูใชงาน (User Management)  
2.2 ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสสำหรับเจาหนาท่ีและหนวยงาน (Digital Signature) 
2.3 ระบบจดหมายอิเลก็ทรอนกิส (e-Mail)  
2.4 ระบบสงจดหมายอัตโนมัติ (Mail Relay) 
2.5 ระบบจัดเก็บสำเนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
2.6 ระบบสื่อสารขอมูล (Chat) และการประชุมอิเล็กทรอนิกส สำหรับ Online Chat  
2.7 ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) สำหรับการประชุมวาระท่ัวไป 
2.8 ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) สำหรับการประชุมวาระลับของหนวยงานของรัฐ 
2.9 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพการใหบริการ 

3. คำนิยาม 
ผูวาจาง หมายถึง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) 
ผูยื่นขอเสนอ หมายถึง ผูท่ียื่นขอเสนอโครงการ 
ผูรับจาง หมายถึง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกและลงนามในสัญญาตามเง่ือนไขในเอกสาร

ฉบับนี ้กับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) 
ผูใชบริการ หมายถึง หนวยงานท่ีไดรับบริการจากการดำเนินการตามขอบเขตงานฉบับนี้ 

4. คุณสมบัติผูย่ืนขอเสนอ 
4.1 ผูยื่นขอเสนอตองมีความสามารถตามกฎหมาย 
4.2 ผูผูยื่นขอเสนอตองไมเปนบุคคลลมละลาย 
4.3 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
4.4 ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอ หรือ ทำสัญญากับหนวยงาน

ของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

4.5 ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิง
งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิง
งานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคลนั้นดวย 

4.6 ผูยื่นขอเสนอตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามท่ี คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในในราชกิจจานุเบกษา 
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4.7 ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอ หรือไม
เปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

4.8 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานการพัฒนาและติดตั้ง หรือใหบริการ หรือใหเชาบริการระบบ e-Mail 
หรือ Chat หรือ Conference ซ่ึงเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ี 
สพร. เชื่อถือ และเพ่ือเปดโอกาสใหมีการแขงขันมากยิ่งข้ึน ผูยื่นขอเสนอสามารถใชผลงานดังกลาว 
อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

 (1) เปนผลงานมีมูลคาในสัญญาเดียวไมนอยกวา 8 ลานบาท ท่ีดำเนินการเสร็จสิ้นแลวไม
เกิน 3 ป นับถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยตองยื่นหนังสือรับรองผลงานและ
สำเนาสัญญาพรอมกับการยื่นขอเสนอ หรือ 

(2) เปนผลงานใหบริการหรือใหเชาใชบริการสำหรับสัญญาระยะยาวซึ่งยังใหบริการอยู 
และมีระยะเวลาบริการตอเนื่องมาแลวอยางนอย 1 ป ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
มีมูลคาบริการในชวงที่ใหบริการหรือใหเชาใชบริการดังกลาวไมนอยกวา 4 ลานบาท โดยตองยื่น
สำเนาสัญญาและหนังสือรับรองผลงานจากคู สัญญาวาการบริการที ่ผานมาเปนไปดวยความ
เรียบรอย พรอมกับการยื่นขอเสนอดวย 

4.9 ผูยื่นขอเสนอในรูปแบบของกิจการรวมคา ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
4.9.1 กิจการรวมคา หมายถึง กิจการท่ีมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรวาจะ

ดำเนินการรวมกันเปนทางการคาหรือหากำไรระหวางบริษัทกับบริษัท บริษัทกับหาง
หุนสวนนิติบุคคล หางหุนสวนนิติบุคคลกับหางหุนสวนนิติบุคคล หรือระหวางบริษัทและ/
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล หางหุนสวนสามัญ 
นิติบุคคลอื ่น หรือนิติบุคคลที ่ตั ้งตามกฎหมายของตางประเทศ โดยขอตกลงนั ้นอาจ
กำหนดใหมีผูเขารวมคาหลักก็ได 

4.9.2 กรณีขอตกลงรวมคากำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ 
จะตองมีการกำหนดสัดสวนหนาที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคา
ตามสัญญาของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคาอ่ืนทุกราย 

4.9.3 กรณีขอตกลงรวมคากำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวม
คานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่น
ขอเสนอ 

5. การเสนอราคา 
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
5.1 ผูยื่นขอเสนอตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารนี้ 
5.2 ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวย

แลว 
5.3 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอราคาตามวัน-เวลาที่กำหนดผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไม

นอยกวา 90 วัน นับแตวันที่ยืนยันราคาสุดทายโดยภายในกำหนดยืนราคา หามผูยื่นขอเสนอราคา
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ถอนการเสนอราคา กรณีท่ี สพร. จำเปนตองขอใหผูยื่นขอเสนอขยายระยะเวลาการยืนราคา ผูยื่น
ขอเสนอตองทำการขยายกำหนดยืนราคาให สพร. ตามความประสงค 

5.4 ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดทำขอบเขตการดำเนินงานเปนตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติตามรูปแบบดังนี้ 
ขอบเขตการดำเนินงาน 
สพร. กำหนด 

ขอบเขตการดำเนินงานท่ีผูย่ืน
ขอเสนอ 

เปรียบเทียบขอบเขตการ
ดำเนินงานท่ีผูย่ืนขอเสนอ 

เอกสารอางอิง 

ใหขอบเขตการดำเนินงานท่ี
สำนักงานกำหนด 

ใหระบุขอบเขตการดำเนินงานท่ี
ผูยื่นขอเสนอ 

ใหระบุจุดท่ีดีกวา หรือ
เทียบเทา 

ใหระบุเอกสารอางอิงให
ชัดเจน 

5.5 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอทางเทคนิค ท่ีแสดงใหเห็นถึงความเขาใจการดำเนินงานตามขอกำหนด
ขอบเขตของงาน แผนและวิธีการดำเนินงานแตละขั้นตอนโดยละเอียด และขอเสนออื่น ๆ ที่เปน
ประโยชนตอโครงการที่อยูภายใตขอกำหนดขอบเขตของงาน โดยตองอางอิงและแสดงเอกสาร
หลักฐานที่ชัดเจนวารองรับคุณสมบัติและการดำเนินการในขอตาง ๆ ตามภาคผนวก ก. และ 
ภาคผนวก ค. ดังนี้ 
5.5.1 กรณีที่เปนขอเสนอทางดานเทคนิคที่ใน Data Sheet หรือ คุณสมบัติมาตรฐานของระบบ

ใหแสดงเอกสาร Data Sheet หรือ Catalog พรอมท้ังระบุขอท่ีอางอิงขอนั้น ๆ ใหถูกตอง
ตรงกัน 

5.5.2 กรณีที ่เปนการดำเนินงานผูยื ่นขอเสนอตองแสดงรายละเอียดและรับรองวาสามารถ
ดำเนินงานไดเปนไปตามขอกำหนด 

5.5.3 กรณีท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะ (Feature) ท่ีไมไดระบุใน Data Sheet ตองใหผูผลิตรับรอง 
5.6 ผูยื่นขอเสนอตองเสนอราคาคาใชจายในการดำเนินโครงการในปถัดไป ภายหลังที่สัญญาภายใต

โครงการนี้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ  โดยชี้แจงรายละเอียดแตละระบบ(รายการ) ตามขอ 2 
วัตถุประสงค 

5.7 ผูยื่นขอเสนอตองทำการเสนอราคาสำหรับการดำเนินโครงการ โดยใหแยกเปนหมวดหมูใหชัดเจน 
โดยมีรายละเอียดเปนตารางตามรูปแบบดังนี้ 

รายละเอียด ราคา (Vat) 

ระบบบรหิารจดัการผูใชงาน (User Management)   

ระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสสำหรับเจาหนาท่ีและหนวยงาน (Digital 
Signature) 

 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail)  

ระบบสงจดหมายอัตโนมัติ (Mail Relay)  

ระบบจัดเก็บสำเนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส  

ระบบสื่อสารขอมลู (Chat) และการประชุมอิเล็กทรอนิกส สำหรับ Online Chat  

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) สำหรับการประชุมวาระท่ัวไป  

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) สำหรับการประชุมวาระลบัของ
หนวยงานของรัฐ 
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รายละเอียด ราคา (Vat) 

ระบบการบริหารจัดการคณุภาพการใหบริการ  

อุปกรณแมขาย (Server) และอุปกรณจดัเก็บขอมลู (Storage)  

6. เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
การจัดจางครั้งนี้เปนงานที่มีความชับซอนและมีขอจำกัดดานเทคนิค มีความแตกตางกันไปตามลักษณะ 

ชนิดประเภทของงาน ซ่ึงผูยื่นขอเสนอตองแสดงใหเห็นถึงความพรอมและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานตามขอบเขต
การดำเนินงานของ สพร. ในการพิจารณาคัดเลือกจำเปนตองคำนึงถึงคุณสมบัติและขีดความสามารถของผูยื่น
ขอเสนอซ่ึงไมอยูในฐานเดียวกันสงผลใหเกิดปญหาในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ จึงกำหนดใหมีการยื่นขอเสนอ
ดานเทคนิคเพื่อพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดานเทคนิคผานเกณฑขั้นต่ำตามวิธีการประเมินขอเสนอดานเทคนิคท่ี
กำหนดกอน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 65 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ขอ 83 (3) และผูยื่นขอเสนอ
ที่ผานการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคแลว สพร. จะพิจารณาดวยเกณฑราคาและเกณฑอื่นๆ (ขอเสนอดาน
เทคนิค) โดยมี สัดสวนน้ำหนักระหวางเกณฑดานราคาเทากับรอยละ 30 และเกณฑอ่ืนๆ (ขอเสนอดานเทคนิค) 
เทากับรอยละ 70 โดย สพร. จะดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 

6.1 ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และความครบถวนถูกตองของเอกสารหลักฐานตางๆ แลว
พิจารณาคัดเลือกรายที่ไมมีผลประโยชนรวมกัน มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตางๆ ครบถวน
ถูกตอง เพื ่อพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคตอไป สำหรับรายที ่มีผลประโยชนรวมกัน หรือมี
คุณสมบัติ หรือยื่นเอกสารหลักฐานตางๆ ไมครบถวนถูกตอง สพร. จะไมทำการพิจารณาขอเสนอ
ดานเทคนิค เวนแตเปนขอผิดพลาดเพียงเล็กนอยหรือผิดแผกในสวนที่มิใชสาระสำคัญเฉพาะใน
กรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ สพร. เทานั้น 

6.2 พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของผูยื่นขอเสนอทุกราย  โดย สพร. จะเชิญใหผูยื่นขอเสนอทุกรายท่ี
มีคุณสมบัติและยื่นเอกสารครบถวนถูกตองตามขอ 4 นำเสนอดานเทคนิค โดยจะพิจารณาประเมิน
คาประสิทธิภาพ (Performance) ตามหัวขอตาง ๆ  ดังนี้ 
6.2.1 ผลงานและประสบการณของผูยื่นขอเสนอ  100 คะแนน (น้ำหนัก 20) 
6.2.2 การออกแบบระบบ และคุณสมบัติของระบบ  100 คะแนน (น้ำหนัก 25) 
6.2.3 แผนการดำเนินการโอนยายขอมูลจากระบบ MailGoThai 100 คะแนน (น้ำหนัก 25) 
6.2.4 คุณสมบัติและคุณภาพของการใหบริการ  100 คะแนน (น้ำหนัก 20) 
6.2.5 การสาธิตการใชงานระบบ 100 คะแนน (น้ำหนัก 10) 
ทั้งนี้ รายละเอียดและวิธีการใหคะแนนแตละหัวขอตามภาคผนวก ค. ขอเสนอดานเทคนิคที่ผาน 
เกณฑการพิจารณา ตองไดรับคะแนนเม่ือถวงน้ำหนักแลวรวมไมนอยกวารอยละ 70 

6.3 ขอเสนอดานเทคนิคที ่ผานการประเมินคาประสิทธิภาพตามขอ 6.2 จะไดรับการประเมินคา
ประสิทธ ิภาพตอราคา (Price Performance) ตามสัดสวนเกณฑดานราคาและเกณฑอ ื ่นๆ 
(ขอเสนอดานเทคนิค) ที่กำหนด สำหรับคะแนนขอเสนอดานราคาจะใหคะแนนตามชวงความตาง
ของราคาที ่ เสนอแตละราย โดยระบบการจัดซื ้อจ ัดจางภาครัฐ (Electronic Government 
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Procurement : e-GP) จะพิจารณาใหคะแนนในระบบ หลังจากนั้นระบบจะจัดเรียงตามคะแนนไว 
3 ลำดับ ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับคะแนนประเมินสูงสุดจะไดรับการคัดเลือก 

6.4 ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกตามขอ 6.3 คณะกรรมการพิจารณาผลจะพิจารณารายละเอียด
ขอเสนอดานราคาและเจรจาตอรองราคาตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือประโยชนของ สพร.  

6.5 กรณีผูไดรับการคัดเลือกไมไปทำสัญญาภายในวันเวลาที่กำหนด สพร. จะพิจารณาเรียกรายลำดับ
ถัดไปเพื่อเจรจาตอรองและ/หรือทำสัญญาตอไป หรืออาจพิจารณายกเลิกการประกาศเชิญชวน 
เพ่ือดำเนินการใหมตามวิธีหรือข้ันตอนตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 

7. ขอบเขตการดำเนินงาน 
7.1 การติดตั้งและทดสอบระบบ 

7.1.1 ผูรับจางตองดำเนินการจัดหา ติดตั้งและตั้งคาระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย (Unified 
communication) ท่ีมีรายละเอียดคุณสมบัติครบถวนตาม ภาคผนวก ก  

7.1.2 ผูรับจางตองดำเนินการทดสอบระบบใน ภาคผนวก ก เพื่อแสดงใหเห็นวาระบบดังกลาว
สามารถทำงานไดตามท่ีไดระบุไวครบถวน 

7.2 การดำเนินการโอนยายขอมูลบนระบบท่ีผูวาจางใหบริการในปจจุบัน 
7.2.1 ผูรับจางตองดำเนินการโอนยายขอมูลที่เกี่ยวกับผูใชงานบนระบบ MailGoThai ที่ผูวา

จางใหบริการในปจจุบันไปยังระบบบริหารจัดการผูใชงาน (User Management) โดยจะมี
การสรุปกับผูวาจางเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อของผูใชงานที่จะทำการโอนยายไปกอนการ
ดำเนินการ 

7.2.2 ผูรับจางตองดำเนินการโอนยายขอมูลจากระบบ MailGoThai ขอมูลใน e-Mail และ
เอกสารแนบ เปนอยางนอย ที ่ผ ู ว าจางใหบริการในปจจุบ ันไปยังระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-Mail) โดยจะมีการสรุปกับผูวาจางเกี่ยวกับรายละเอียดของขอมูลที่จะ
ทำการโอนยายไปกอนการดำเนินการ 

7.2.3 ผูรับจางตองดำเนินการโอนยายขอมูลจากระบบ Mail Relay ซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบ 
MailGoThai ท่ีผูวาจางใหบริการในปจจุบันไปยังระบบสงจดหมายอัตโนมัติ (Mail Relay) 
ดวยความระมัดระวัง โดยจะมีการสรุปกับผูวาจางเกี่ยวกับรายละเอียดของขอมูลที่จะทำ
การโอนยายไปกอนการดำเนินการ 

7.2.4 ผูรับจางรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึนเนื่องจากกระบวนการโอนยายทั้งหมด ดวยความ
ระมัดระวังและหากเกิดความเสียหายในวงกวางและรุนแรง อาทิ มีจำนวนบัญชีผูใชงาน
เกินกวา 1,000 บัญชีรายชื่อที่มีขอมูลใน e-Mail Mailbox สูญหายเกินกวารอยละ 1 เม่ือ
เทียบกับขอมูลกอนทำการโอนยาย เปนตน ผูรับจางตองรับผิดชอบตอความเสียหาย
ดังกลาว ตามมูลคาสัดสวน ท่ีปรากฎในขอ 12.1 

7.3 การใหบริการระบบการสือ่สารแบบรวมศูนย (Unified Communication) 
7.3.1 ภายหลังท่ีระบบตางๆ พรอมใชงาน (Production) ผูรับจางตองดำเนินการดูแล ตรวจสอบ 

เฝาระวัง แจงเตือน ตลอดจนแกไขปญหาเพื่อใหระบบทั้งหมด ทำงานไดตามที่ระบุไวใน
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพการใหบริการ ของภาคผนวก ก และไมกระทำการใดๆ ท่ี
กอใหเกิดความเสี่ยง หรือความเสียหายตอระบบและขอมูลในระบบ 
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7.3.2 ผูรับจางตองจัดใหมีระบบการรับแจงเหตุเสีย (Incident) หรือ การรองขอการใชบริการ 
(Service Request) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
7.3.2.1 ผูรับจางตองจัดใหมีชองทางในการติดตอประสานงานจากผูวาจางในการแจง

เหตุเสียและการรองขอใชบริการ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงโดยไมมีวันหยุด 
7.3.2.2 ผูรับจางตองสรุปกับผูวาจางเกี่ยวกับระดับของการใหบริการ SLA (Service 

Level Agreement) ในการรองขอใชบริการแตละประเภทกอนการใหบริการ 
7.3.2.3 ผูรับจางตองตอบกลับการติดตอของผูวาจาง ในชองทางท่ีกำหนดไว ภายในเวลา

ท่ีระบุไวใน SLA (Service Level Agreement) 
7.3.3 ผูรับจางตองจัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความรู ในการประสานงานกับผูวาจางเพื่อใหคำปรึกษา 

รับแจงเหตุขัดของ และทำการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางการดำเนิน
โครงการ โดยสงรายชื่อเจาหนาท่ีผูติดตอ และ ชองทางในการติดตอ แกผูวาจาง 

7.3.4 ผูรับจางตองเขามาประชุมเพื่อรายงานสถานะโครงการ และรายงานสรุป (Minute of 
Meeting) เปนประจำอยางนอย 1 ครั้งตอเดือน หรือกรณีมีผลกระทบตอการใหบริการ 
โดยผูรับจางตองสงรายงานสรุปผลการดำเนินการ หรือการแกไข 

7.3.5 กรณีที่มีหนวยงานขอโอนยายขอมูลออกจากระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) ผูรับ
จางตองอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนในการโอนยายขอมูลออกจากระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-Mail) ไปยังระบบ e-Mail อ่ืนใด จนแลวเสร็จ 

8. การฝกอบรม 
8.1 ผูรับจางตองจัดใหมีการประชุมเพื่อสื่อสารหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อยางนอย 2 ครั้ง โดยมีผูเขารวม

ประชุมไมต่ำกวา 100 คน โดยผูรับจางตองเปนผูจัดเตรียม สถานท่ี เอกสาร อาหารวาง สำหรับการ
จัดประชุมดังกลาว และเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด ทั้งนี้ อุปกรณประกอบการจัดประชุม และ
หนังสือเชิญประชุม สพร. เปนผูกำหนด(ทั้งนี้ผูรับจางสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมให
สอดคลองกับสถานการณโควิด โดยจัดทำขอเสนอแนะเพ่ือขอความเห็นชอบจากผูวาจาง) 

8.2 ผูรับจางตองจัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตรผูดูแลระบบ (Administration) แกเจาหนาท่ีของผูวาจาง 
อยางนอย 2 ครั้งหรือตามที่สพร.รองขอ โดยมีจำนวนผูเขาฝกอบรมไมนอยกวา 5 คน ณ สถานท่ี
ตามท่ีผูวาจางกำหนด 

8.3 ผูรับจางตองเปนผูจัดทำคลิปและคูมือการใชงานสำหรับผูดูแลระบบและผูใชงาน เพ่ือสามารถศึกษา
ดวยตัวเองได โดยรูปแบบเปนไปตามท่ีไดรับการเห็นชอบจากผูวาจาง 

9. ระยะเวลาดำเนินงาน 
9.1 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 12 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
9.2 เม่ือครบกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 

9.2.1 กรณีผูวาจางมีความประสงคที่จะจางบริการตอเนื่องกับผูรับจาง ในระหวางดำเนินการตอ
สัญญา ผูรับจางตองยินยอมใหผูวาจางใชงานอยางตอเนื่อง ภายใตคาบริการไมเกินอัตรา
สัญญาเดิม สำหรับระบบดังตอไปนี้ 
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9.2.1.1 ระบบบริหารจัดการผูใชงาน (User Management)  
9.2.1.2 ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสสำหรับเจาหนาที ่และหนวยงาน (Digital 

Signature) 
9.2.1.3 ระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส (e-Mail) 
9.2.1.4 ระบบสงจดหมายอัตโนมัติ (Mail Relay) 
9.2.1.5 ระบบสื่อสารขอมูล (Chat) และการประชุมอิเล็กทรอนิกส สำหรับ Online 

Chat 
9.2.1.6 ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) สำหรับการประชุมวาระท่ัวไป 
9.2.1.7 ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) สำหรับการประชุมวาระลับของ

หนวยงานของรัฐ 
9.2.1.8 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพการใหบริการ 

9.2.2 กรณีผูวาจางมีความประสงคทำสัญญาจางบริการกับผูรับจางรายใหม ผูรับจางตองยินยอม
ใหผูวาจางใชงานอยางตอเนื่อง จนกวาผูวาจางจะดำเนินการจัดหาผูรับจางรายใหมได โดย
คิดคาบริการตอเนื่องไมเกินอัตราคาบริการสัญญาฉบับเดิม สำหรับระบบดังตอไปนี้ 
9.2.2.1 ระบบบริหารจัดการผูใชงาน (User Management)  
9.2.2.2 ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสสำหรับเจาหนาที ่และหนวยงาน (Digital 

Signature) 
9.2.2.3 ระบบจดหมายอิเลก็ทรอนกิส (e-Mail) 
9.2.2.4 ระบบสงจดหมายอัตโนมัติ (Mail Relay) 
9.2.2.5 ระบบสื่อสารขอมูล (Chat) และการประชุมอิเล็กทรอนิกส สำหรับ Online 

Chat 
9.2.2.6 ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) สำหรับการประชุมวาระท่ัวไป 
9.2.2.7 ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) สำหรับการประชุมวาระลับของ

หนวยงานของรัฐ 
9.2.2.8 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพการใหบริการ รวมถึงอำนวยความสะดวกใน

การยายระบบและขอมูลแกผูรับจางรายใหม รวมถึง เอกสารตาง ๆ ในการ
ดูแลระบบ โดยไมคิดคาใชจาย 

9.2.3 กรณีผูวาจางมีความประสงคไมตอสัญญาจางบริการกับผูรับจาง 
9.2.3.1 ผูรับจางจะตองจัดเก็บขอมูล Log ตามระยะเวลาที่กำหนดไวในพระราชบัญญตัิ

วาดวยการกระทำความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 นับตั้งแตวันท่ี
สิ้นสุดสัญญา 

9.2.3.2 ผูรับจางจะตองทำลายขอมูลทั้งหมดภายหลังจากที่ผูวาจางยายขอมูลทั้งหมด
เรียบรอยแลว โดยการทำลายตองอยูภายใตการควบคุมของผูแทนของผูวาจาง 
และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
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10. การสงมอบงาน 
การสงมอบงาน แบงออกเปน 12 งวดงาน ดังนี้ 
10.1 งวดท่ี 1 ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีงานท่ีตองดำเนินการและสง

มอบในรปูแบบเอกสารจำนวน 1 ชุด และไฟลอิเล็กทรอนิกสบันทึกลงใน USB Drive จำนวน 1 ชุด 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
10.1.1 แผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการโดยละเอียดและครอบคลุมกิจกรรมตาม  

ขอบเขตการดำเนินงาน 
10.1.2 รายงานความคืบหนาการติดตั้งและทดสอบระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย  
10.1.3 รายงานความคืบหนาการโอนยายฐานขอมูลผูใชงานมายังระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย 
10.1.4 รายงานอ่ืนๆ ตามรูปแบบท่ีผูวาจางกำหนดมี 2 ฉบับ ไดแก 

10.1.4.1 รายงานงวด 
10.1.4.2 รายงานความกาวหนาประจำไตรมาส 

10.2 งวดที่ 2 ภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ 2 ถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีงานที่ตองดำเนินการ
และสงมอบในรูปแบบเอกสารจำนวน 1 ชุด และไฟลอิเล็กทรอนิกสบันทึกลงใน USB Drive จำนวน 
1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
10.2.1 รายงานความคืบหนาการติดตั้งและทดสอบระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย  
10.2.2 รายงานความคืบหนาการโอนยายฐานขอมูลผูใชงานมายังระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย 

10.3 งวดที่ 3 ภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ 3 ถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีงานที่ตองดำเนินการ
และสงมอบในรูปแบบเอกสารจำนวน 1 ชุด และไฟลอิเล็กทรอนิกสบันทึกลงใน USB Drive จำนวน 
1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
10.3.1 รายงานความคืบหนาการติดตั้งและทดสอบระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย  
10.3.2 รายงานสรุปผลการโอนยายฐานขอมูลผูใชงาน มายังระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย 
10.3.3 รายงานสรุปผลการติดตั้งระบบ 2.1.1 (ยกเวนระบบการยืนยันตัวตนหลายปจจัย), 2.1.3, 

2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 ตามภาคผนวก ก 
10.3.4 รายงานสรุปพรอมกับหลักฐานที่แสดงใหเห็นเดนชัดวาขอบเขตการดำเนินงาน ตามขอ 7 

ไดดำเนินการครบถวนและถูกตองตามที่ระบุไว ยกเวนการดำเนินการที่ตองมีการสงมอบ
ในงวดงานภายหลัง งวดท่ี 3 

10.4 งวดที่ 4 ภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ 4 ถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีงานที่ตองดำเนินการ
และสงมอบในรูปแบบเอกสารจำนวน 1 ชุด และไฟลอิเล็กทรอนิกสบันทึกลงใน USB Drive จำนวน 
1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
10.4.1 รายงานการใหบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข 
10.4.2 รายงานผลการฝกอบรมระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย (ถามี) 
10.4.3 สงมอบอุปกรณระบบจัดเก็บสำเนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส พรอมสงรายงานรายการ

อุปกรณครุภัณฑ ผลการติดตั้งและผลการทดสอบระบบท่ีไดระบุไวใน  
ภาคผนวก ก ขอ 7. และหนังสือรับประกันอุปกรณครภุัณฑ 

10.4.4 รายงานความคืบหนาตามรูปแบบท่ีผูวาจางกำหนด มี 2 ฉบับ ไดแก 
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10.4.4.1 รายงานงวด 
10.4.4.2 รายงานความกาวหนาประจำไตรมาส 

10.5 งวดที่ 5 ภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ 5 ถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีงานที่ตองดำเนินการ
และสงมอบในรูปแบบเอกสารจำนวน 1 ชุด และไฟลอิเล็กทรอนิกสบันทึกลงใน USB Drive จำนวน 
1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
10.5.1 รายงานการใหบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข 
10.5.2 รายงานผลการฝกอบรมระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย (ถามี) 
10.5.3 รายงานสรุปผลการติดตั้งระบบ 2.1.1 (ระบบการยืนยันตัวตนหลายปจจัย) และ 2.1.2 

ตามภาคผนวก ก 
10.6 งวดที่ 6 ภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ 6 ถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีงานที่ตองดำเนินการ

และสงมอบในรูปแบบเอกสารจำนวน 1 ชุด และไฟลอิเล็กทรอนิกสบันทึกลงใน USB Drive จำนวน 
1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
10.6.1 รายงานการใหบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข 
10.6.2 รายงานผลการฝกอบรมระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย (ถามี) 
10.6.3 รายงานสรุปผลการการทดสอบเจาะระบบ หรือเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานความมั่นคง

ปลอดภัยที่ระบบนั้นไดผานการรับรอง ที่ไดระบุไวใน ภาคผนวก ก ขอ 11.5.1 และ 
11.5.3 

10.7 งวดที่ 7 ภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ 7 ถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีงานที่ตองดำเนินการ
และสงมอบในรูปแบบเอกสารจำนวน 1 ชุด และไฟลอิเล็กทรอนิกสบันทึกลงใน USB Drive จำนวน 
1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
10.7.1 รายงานการใหบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข 
10.7.2 รายงานผลการฝกอบรมระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย (ถามี) 
10.7.3 รายงานความคืบหนาตามรูปแบบท่ีผูวาจางกำหนด มี 2 ฉบับ 

10.7.3.1 รายงานประจำป 
10.7.3.2 รายงานความกาวหนาประจำไตรมาส 

10.8 งวดที่ 8 ภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ 8 ถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีงานที่ตองดำเนินการ
และสงมอบในรูปแบบเอกสารจำนวน 1 ชุด และไฟลอิเล็กทรอนิกสบันทึกลงใน USB Drive จำนวน 
1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
10.8.1 รายงานการใหบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข 
10.8.2 รายงานผลการฝกอบรมระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย (ถามี) 

10.9 งวดที่ 9 ภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ 9 ถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีงานที่ตองดำเนินการ
และสงมอบในรูปแบบเอกสารจำนวน 1 ชุด และไฟลอิเล็กทรอนิกสบันทึกลงใน USB Drive จำนวน 
1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
10.9.1 รายงานการใหบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข 
10.9.2 รายงานผลการฝกอบรมระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย (ถามี) 
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10.10 งวดท่ี 10 ภายในวันท่ี 10 ของเดือนท่ี 10 ถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีงานท่ีตองดำเนินการ
และสงมอบในรูปแบบเอกสารจำนวน 1 ชุด และไฟลอิเล็กทรอนิกสบันทึกลงใน USB Drive จำนวน 
1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
10.10.1 รายงานการใหบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข 
10.10.2 รายงานผลการฝกอบรมระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย (ถามี) 

10.11 งวดท่ี 11 ภายในวันท่ี 10 ของเดือนท่ี 11 ถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีงานท่ีตองดำเนินการ
และสงมอบในรูปแบบเอกสารจำนวน 1 ชุด และไฟลอิเล็กทรอนิกสบันทึกลงใน USB Drive จำนวน 
1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
10.11.1 รายงานการใหบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข 
10.11.2 รายงานผลการฝกอบรมระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย (ถามี) 
10.11.3 รายงานสรุปผลการการทดสอบเจาะระบบ หรือเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานความมั่นคง

ปลอดภัยที่ระบบนั้นไดผานการรับรอง ที่ไดระบุไวใน ภาคผนวก ก ขอ 11.5.1 และ 
11.5.3 

10.12 งวดท่ี 12 ภายในวันท่ี 10 ของเดือนท่ี 12 ถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีงานท่ีตองดำเนินการ
และสงมอบในรูปแบบเอกสารจำนวน 1 ชุด และไฟลอิเล็กทรอนิกสบันทึกลงใน USB Drive จำนวน 
1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
10.12.1 รายงานการใหบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข 
10.12.2 รายงานผลการฝกอบรมระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย (ถามี) 
10.12.3 รายงานการบำรุงรักษาระบบเพื ่อการปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพบริการสูงข้ึน 

(Preventive Maintenance) 
10.12.4 รายงานสรุปผลภาพรวมการดำเนินงานตลอดระยะเวลาสัญญา 

11. เง่ือนไขการชำระเงิน 
ผูวาจางตกลงจายคาจางใหแกผูรับจางเปนเช็คขีดครอม หรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส โดยผูวาจางจะ

หักภาษี คาธรรมเนียมธนาคาร และคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี ่ยวของจากมูลคาของคาจาง จะตองชำระไวตาม
กฎหมายดวยโดยแบงการชำระเงินเปน 12 งวด ภายหลังที่มีการตรวจรับเสร็จสิ้นตามงวดการสงมอบงานท่ี
ปรากฏในขอ 10 และอยูภายใตเงื่อนไขของการจายเงินที่ไดรับอนุมัติจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมสำหรับโครงการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย (Unified Communication) โดยมีรายละเอียด
ของงวดการชำระเงินดังแสดงในตารางท่ี 1 

งวดการ
ชำระเงิน 

งวดที ่
1 

งวดที ่
2 

งวดที่ 
3 

งวดที่ 
4 

งวดที่ 
5 

งวดที่ 
6 

งวดที่ 
7 

งวดที่ 
8 

งวดที่ 
9 

งวดที่ 
10 

งวดที่ 
11 

งวดที่ 
12 

รอยละ
มูลคางาน
ตามสญัญา 

15% 15% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 15% 
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12. เง่ือนไขการปรับและการหักและยกเวน 
12.1 กรณีท่ีผูรับจางไมติดตั้งระบบหรือติดตั้งไมสำเร็จและไมสามารถใหบริการตามสัญญาได ผูรับจาง

จะตองชำระคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของมูลคาตามสัญญานับถัดจากวันครบกำหนด
สงมอบจนถึงวันสงมอบครบถวนถูกตอง 

12.2 คาปรับคุณภาพบริการตามภาคผนวก ก.  มีกรณีดังตอไปนี้ 
12.2.1 กรณีระบบตางๆ ใชงานไมได (Downtime) และผู ร ับจ างไม

สามารถแกไขปญหา ใหกลับมาใชงานไดเปนปกติตามเงื่อนไขท่ี
กำหนดใน ภาคผนวก ก ขอ 11.1.1 ผูวาจางสามารถหักคาจางราย
ช่ัวโมงโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

12.2.1.1 ใหคำนวนคา Downtime สะสมรายเดือนของแตละระบบ โดยเศษ
ของชั่วโมงใหนับเปนหนึ่งชั่วโมง 

12.2.1.2 มีอัตราคาหักคาจางเทากับอัตรารอยละ 0.035 ของมูลคาสัญญาตอ
ชั่วโมง 

12.2.1.3 การคำนวณคาหักจะคิดจากคารอยละน้ำหนักของระบบที่ใชงาน
ไมได (Downtime) ดังแสดงใน ตารางท่ี 2 

ระบบ รอยละ (A) 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) 30% 

ระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสสำหรับเจาหนาท่ีและหนวยงาน (Digital Signature) 10% 

ระบบสื่อสารขอมลู (Chat) และการประชุมอิเล็กทรอนิกส สำหรับ Online Chat 20% 

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) สำหรับการประชุมวาระท่ัวไป 15% 

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) สำหรับการประชุมวาระลบัของหนวยงานของรัฐ 15% 

ระบบสงจดหมายอัตโนมัติ (Mail Relay) 10% 

รวม 100% 

ตัวอยาง 
(1) เหตุการณตัวอยาง ระบบระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) และระบบสงจดหมายอัตโนมัติ (Mail Relay) ใชงาน

ไมได (Downtime) ในรอบเดอืนเปนเวลา 4 ช่ัวโมง และ 6 ช่ัวโมง ตามลำดับ  
(2) การคำนวณคาหัก (คำนวณจาก downtime – 3 ชม. 39 นาที) หักตั้งแตนาทีแรกท่ีเกิน 
คาหักคาจางบริการ =(30% × 0.025 ของมูลคาสัญญาตอชัว่โมง × 1 ชัว่โมง) + (10% × 0.025 ของมูลคาสัญญาตอชั่วโมง × 3 ชั่วโมง) 

12.2.2 กรณีผูรับจางไมปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดตามภาคผนวก ก ขอ 
11.1 (ยกเวนขอ 11.1.1),11.2,11.3,11.5 ผูรับจางจะตองชำระ
คาปรับในอัตรารอยละ 0.025 ของมูลคาสัญญาตอชั่วโมง หรือ รอยละ 
0.00042 ของมูลคาสัญญาตอนาที แลวแตกรณี ในชวงเวลาที ่ไม



13 
 

ลงนามผูก้าํหนดขอบเขตของงาน 

ประธานกรรม                นางณพิชญา เทพรอด         ลงนาม....นางณพิชญา เทพรอด...................       วนัที่.....26/4/2565....... 

กรรมการ                     นายพิชยั รว่มภมิูสขุ         ลงนาม...พิชยั รว่มภูมิสขุ.............................        ครัง้ที่...........3...............   

กรรมการและเลขานกุาร   นายสเุมธ สทุธิกลุ                       ลงนาม...นายสเุมธ สทุธิกลุ........................... 

สามารถดำเนินการไดในสวนที่เกินกวากำหนดระยะเวลาขางตน โดย
เศษของชั่วโมงท่ีเกินกวา 30 นาทีใหนับเปนหนึ่งชั่วโมง 

12.3 ขอยกเวนตอระดับการงดหรือลดคาปรับ 
12.3.1 เหตุขัดของท่ีมีผลกระทบตอการใชบริการท่ีเปนสาเหตุมาจากผูใชบริการ 
12.3.2 เหตุขัดของที่เกิดจาก ภาวะสงคราม การจลาจล การถูกบังคับและควบคุมโดยรัฐบาลหรือ

อำนาจรัฐบาล ตัวแทนหรือ องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ หรือขอพิพาททางการคา 
12.3.3 เหตุขัดของที่เกิดจากอัคคีภัยที่เกิดจากธรรมชาติ เหตุระเบิด พายุ น้ำทวม แผนดินไหว 

หรือ ภัยธรรมชาติ 
12.3.4 เหตุที่เกิดจากความผิดหรือความบกพรองของบุคลากรหรืออุปกรณของผูวาจางซึ่งเหตุ

ดังกลาวตองมีสวนสัมพันธและสงผลกระทบโดยตรง ท่ีทำใหผูรับจาง ไมสามารถใหบริการ
ตามเง่ือนไขของขอกำหนดคุณสมบัติข้ันต่ำได ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับ 

13. วงเงินในการจัดหา 
จำนวนเงินทั้งสิ้น 139,650,000.00 บาท (หนึ่งรอยสามสิบเกาลานหกแสนหาหมื่นบาทถวน) ซึ่งรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและคาใชจายท้ังปวงไวเรียบรอยแลว 

14. การเก็บรักษาขอมูลท่ีเปนความลับ 
ผูรับจางจะตองจัดการเก็บรักษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามสัญญานี้ที่ผูรับจางไดรับจากผู

วาจาง ซึ่งรวมถึงขอมูลตางๆ ท่ี ผูจางไดจัดทำขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานนี้อยางเปนความลับ และ/หรือความลับ
ทางการคาของผูวาจาง และผูรับจางตองหามาตรการในการจัดเก็บขอมูลที่เปนความลับใหมิดชิด ทั้งนี้ ผูรับจาง
จะตองลงนามใน “สัญญาไมเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับ” พรอมสัญญาจาง 

15. เง่ือนไขอ่ืนๆ 
15.1 สพร. ทรงไวซึ่งสทิธิ์ที่จะยกเลิกการดำเนนิการจางโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา 

ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสำคัญ 
15.2 สพร. สงวนสิทธิ์ท่ีจะดำเนินการจัดทำสัญญาเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวเทานั้น 
15.3 ผูยื่นขอเสนอ ซ่ึง สพร. ไดคัดเลือกไวแลว ไมมาทำสัญญาหรือขอตกลงภายในกำหนดเวลา โดยไมมี

เหตุอันสมควร สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาวาผูยื่นขอเสนอนั้น เปนผูทิ้งงานและจะแจงเวียนให
สวนราชการตาง ๆ ทราบตอไป 

15.4 สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็น
ของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

15.5 ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหไปทำสัญญาจะตองวางหลักประกันสัญญาจำนวนรอยละ 5 ของ
มูลคาสัญญา  

15.6 ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวง
อีกทอดหนึ่ง เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก สพร. แลว 
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15.7 ขอมูลและเอกสารใดๆ ที่ผูรับจางไดรับทราบหรือไดรับจาก สพร. หรือลูกคาของ สพร. รวมท้ัง
ผลงานท่ีสงมอบ ผูรับจางจะตองถือเปนความลับ ไมนำไปเผยแพรใหบุคคลใดทราบเปนอันขาด เวน
แตจะไดรับการอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจาง 

15.8 สพร. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจายเงินทันที และ/หรือเรียกเงินคืน หากผูรับจางไมสามารถสง
มอบงานไดตามขอกำหนดและเงื่อนไขการจาง (TOR) ขอหนึ่งขอใดก็ดี เวนแตการที่ผูรับจางไม
สามารถสงมอบงานไดดังกลาวเปนผลมาจากเหตุสุดวิสัย ความผิดของ สพร. หรือมิไดเกิดจาก
ความผิดของฝายหนึ่งฝายใด 

15.9 ผูรับจางตองดำเนินการแสดงการลงนามของเจาหนาท่ีในหนังสือยินยอมรับเง่ือนไขการใชงานระบบ
สารสนเทศ (Acceptable Use of Information Technology: AUIT) ของผูรับจาง (ใหขอเอกสาร
ดังกลาวจากผูวาจาง 

15.10 ในกรณีที่ผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดคาปรับ 
คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาว
ใหแกผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผู
วาจางหากผูรับจางไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูวาจางมีสิทธิที่จะหัก
เอาจากจำนวนเงินคาจางท่ีตองชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 

16. ขอตกลงประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
ผูรับจางตกลงรับจางทำงานในโครงการฯ นี้ ซ่ึงในการดำเนินการดังกลาว ผูวาจางไดมอบหมายหรือแตงตั้ง

ใหผูรับจางเปนผูดำเนินการกระบวนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย ขอมูลสวนบุคคล (“การประมวลผลขอมูล”) 
แทนหรือในนามของผูวาจาง ดังนั้น ผูรับจางในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะตองปฏิบัติตามขอตกลงการ
ประมวลผลขอมูลสวนบคุคล ตามขอกำหนดใน “ขอตกลงประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” ท่ีแนบทายสัญญา 

 

17. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ทีมบริหารโครงการพิเศษ ฝายกลยุทธองคกร สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

18. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม 
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) เลขท่ี 108 ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร ถนนราง
น้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
อีเมล cmp_division@dga.or.th 
เว็บไซต www.dga.or.th  
โทรศัพท 0-2612-6000 
โทรสาร 0-2612-6012 
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ภาคผนวก ก 
คุณสมบัติระบบการส่ือสารแบบรวมศูนย Unified Communication (UC) 

1. ผัง (Diagram) โดยรวมของระบบ 
ผูรับจางตองออกแบบผังโดยรวมของระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย Unified Communication (UC) โดย

ละเอียด ในระบบดังตอไปนี ้
1.1 ระบบบริหารจัดการผูใชงาน (User Management)  
1.2 ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสสำหรับเจาหนาท่ีและหนวยงาน (Digital Signature) 
1.3 ระบบจดหมายอิเลก็ทรอนกิส (e-Mail) 
1.4 ระบบสงจดหมายอัตโนมัติ (Mail Relay) 
1.5 ระบบจัดเก็บสำเนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
1.6 ระบบสื่อสารขอมูล (Chat) และการประชุมอิเล็กทรอนิกส สำหรับ Online Chat 
1.7 ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) สำหรับการประชุมวาระท่ัวไป 
1.8 ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) สำหรับการประชุมวาระลับของหนวยงาน

ของรัฐ  
1.9 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพการใหบริการ 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของระบบการส่ือสารแบบรวมศูนย (UC) 
2.1 ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนยท่ีสามารถทำงานรวมกันไดประกอบดวย ระบบดังตอไปนี้ 

2.1.1 ระบบบริหารจัดการผูใชงาน (User Management)  
2.1.2 ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสสำหรับเจาหนาที่และหนวยงาน 

(Digital Signature) 
2.1.3 ระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส (e-Mail) 
2.1.4 ระบบสงจดหมายอัตโนมัติ (Mail Relay) 
2.1.5 ระบบจัดเก็บสำเนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
2.1.6 ระบบสื่อสารขอมูล (Chat) และการประชุมอิเล็กทรอนิกส สำหรับ 

Online Chat 
2.1.7 ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) สำหรับการประชุม

วาระท่ัวไป 
2.1.8 ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) สำหรับการประชุม

วาระลับของหนวยงานของรัฐ  
2.1.9 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพการใหบริการ 

2.2 รองรับจำนวนบัญชีรายชื่อผูใชบริการ (Account) ไดสูงสุดไมนอยกวา 100,000 บัญชี
รายชื่อ  และ หนวยงานท่ีมีความสำคัญ 5,000 บัญชีรายชื่อ 

2.3 ระบบยอยทุกระบบของระบบการสื่อสารแบบรวมศูนยที่ใหบริการตองติดตั้งบน Cloud 
หรือ Data Center ที่ไดรับการรับรองอยางนอย 2 ใน 3 มาตรฐานดังนี้ ISO/IEC 27001, 
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ISO 22301, CSA STAR CCM ที ่ยังคงสถานะการรับรอง (ยกเวนระบบที่ตองติดตั้งบน 
Data Center ของ สพร.) 

2.4 รองรับพื้นที่จัดเก็บ e-Mail ไฟล รูปภาพ วิดีโอ และเอกสาร ที่ใชในระบบ e-Mail และใน
ระบบ Online Chat และ Online e-Meeting รวมไมนอยกวา 10 GB ตอบัญชีรายชื่อ 

3. คุณสมบัติระบบบริหารจัดการผูใชงาน (User Management)  
3.1 ระบบบริหารจัดการผูใชงาน 

3.1.1 รองรับการสราง ลบ หรือแกไข บัญชีผูใชงาน ได 
3.1.2 เปนระบบบริหารจัดการผูใชงานแบบรวมศูนยบนระบบการสื่อสาร

แบบรวมศูนย 
3.1.3 การเพ่ิม เปลี่ยนแปลง ลบ ทะเบียนผูใชบริการ และทะเบียนหนวยงาน 

(Domain) ได 
3.1.4 รองร ับการทำงานแบบ Web SSO (Single Sign-On) ในร ูปแบบ 

SAML หรือ Oauth 2.0 หรือ OpenID สำหรับการยืนยันตัวตนเพ่ือ
เชื่อมตอกับระบบ e-Mail และ Chat 

3.1.5 รองรับระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ที่สอดคลองตาม ขมธอ. 23-
2563 ในระยะถัดไป 

3.1.6 รองรับการตรวจสอบขอมูลการเขาใชงานยอนหลังไดสูงสุดไมนอยกวา 
90 วัน ผานระบบบริหารจัดการเพ่ือใหผูดูแลระบบทำการตรวจสอบ 

3.1.7 การแสดงสถิติและประสิทธิภาพการใชงานผานทาง Dashboard และ 
Report สำหรับผูดูแลระบบ โดยตองสามารถแสดงขอมูลการใชงาน
ดังนี้เปนอยางนอย 

3.1.7.1 ขอมูลการใชงานโดยภาพรวมของแตละระบบ 
3.1.7.2 ขอมูลการใชงานของแตละระบบเปนรายหนวยงาน (Domain) 
3.1.7.3 ขอมูลการใชงานของแตละบัญชีรายชื่อ และ กลุมผูใชงาน (Group 

Mail) (เฉพาะบริการ e-Mail) 
3.1.7.4 ขอมูลการใชงานปริมาณการรับสง e-Mail ของระบบเปนรายวัน  
3.1.7.5 ขอมูลท้ังหมดท่ีแสดงตองมีการอัพเดตขอมูลเปนรายวัน 

3.2 หนาตางหลักสำหรับเขาสูบริการ 
3.2.1 เปนหนาตางหลักในการเขาถึงบริการในระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย 

ผานการ Login ท่ีหนาตางนี้ 
3.2.2 สามารถใช  ง านระบบผ  านอ ุปกรณ คอมพ ิ ว เตอร  ท ี ่ ร องรั บ

ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 หรือ Mac OS X 
3.2.3 ผูวาจางสามารถกำหนดรูปแบบตั้งตนของหนาตางนี้ และ มีพื้นที่ใน

การแกไขเพื่อใชในการแจงประกาศเรื่องตางๆ ผานหนาตางนี้ไดดวย
ตนเอง 
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3.2.4 สามารถใชงาน Web SSO (Single Sign-On) เพ่ือเขาใชงานระบบการ
สือ่สารแบบรวมศูนย 

3.2.5 ผู ใชงานตองสามารถเปลี ่ยนรหัสผานไดดวยตนเอง (Self service 
change password) รวมถึงมีระบบสำหรับรองรับการลืมรหัสผาน 
(Forgot password) 

3.2.6 ร อ ง ร ั บ ก า ร ย ื น ย ั น ต ั ว ต น แ บ บ ห ล า ย ป  จ จ ั ย  Multi-Factor 
Authentication (MFA)  โดยการจัดเก็บกุญแจ (Private Key) หรือ
รหัสลับไวในพื้นที่จัดเก็บแบบปลอดภัยในอุปกรณโทรศัพทมือถือของ
ผูใชงาน โดยใหวิธีการจัดเก็บขอมูล และการลงลายมือชื่อใหเปนไป
ตามที่มาตรฐานสากลกำหนด เชน FIPS 140-2 โดยสามารถนำมาใช
งานในรูปแบบของ One Time Password หรือการ Scan QR-Code 
เปนตน โดยผูใชงานตองสามารถลงทะเบียน Mobile Device สำหรับ
ใชทำการยืนยันตัวตนไดดวยตนเอง 

3.2.7 ระบบตองสามารถบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานกุญแจสาธารณะ 
(Key Management) ได 

4. คุณสมบัติระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสสำหรับเจาหนาที่และหนวยงาน (Digital Signature) 
สำหรับอำนวยความสะดวกในการลงนามเอกสารทางราชการแบบดิจิทัลรองรับรูปแบบการทำงานของ
บุคลากรภาครัฐ เพื่อนำรองการดำเนินงานดานงานเอกสารตาง ๆ ในรูปแบบดิจิทัลทดแทนการใชงาน
กระดาษ  

4.1 ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทท่ี 2 (ขมธอ. 23-2563) สำหรับเจาหนาท่ี 
4.1.1 รองรับจำนวนบัญชีรายชื่อผูใชบริการ (Account) ไดสูงสุดไมนอยกวา 3,000 บัญชี

รายชื่อ  
4.1.2 ใชสำหรับลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสสำหรับเจาหนาท่ีรัฐ  โดยจัดเก็บ

บนโครงสรางพ้ืนฐานท่ี สพร. กำหนด 
4.1.3 สามารถยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ว าเปนผู ท ี ่ลงนามใน

เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
4.1.4 รองรับการใชงานผาน Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS 

และ Android โดยการจัดเก็บกุญแจ (Private Key) หรือรหัสลับไวใน
พื้นที่จัดเก็บแบบปลอดภัยในอุปกรณโทรศัพทมือถือของผูใชงาน โดย
ใหว ิธ ีการจ ัดเก ็บข อม ูล และการลงลายมือชื ่อใหเป นไปตามท่ี
มาตรฐานสากลกำหนด เชน FIPS 140-2 

4.1.5 รองรับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสบนไฟล XML, PDF และ VC 
(Verifiable Credentials) 

4.2 ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทท่ี 3 (ขมธอ. 23-2563) สำหรับหนวยงาน 
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4.2.1 รองรับการจ ัดเก ็บใบร ับรอง (Certificates) ไม น อยกว า 5 ใบ 
(หนวยงาน) โดยดำเนินการเขารหัส Private Key เพื่อความปลอดภัย
ตามมาตรฐานการจัดเก็บคีย หรือ ติดตั้งบนโครงสรางพื้นฐานท่ี สพร. 
กำหนด 

4.2.2 ใชสำหรับลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสในนามขององคกร โดยการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสลงบนเอกสารท่ีสงผานระบบ 

4.2.3 รองรับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสบนไฟล XML, PDF 
4.3 ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสสำหรับลายมือชื่อในขอ 4.1 และ 4.2 

4.3.1 มี Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ IOS เวอรชัน 13 ขึ้นไป 
และ Android เวอรชัน 11 ข้ึนไป 

4.3.2 รองรับการลงลายมือชื่อดวยวิธีการกดปุม Approval จากการแจง
เต ื อน  (Notification)  หร ื อการ  QR Scan หรื อ  เช ื ่ อมต  อ กับ
ระบบสื่อสารขอมูล (Chat) เพ่ือสามารถลงนามเอกสารในระบบ Chat 
ได 

4.3.3 มี Web Portal สำหรับการอัพโหลดเอกสารเพื ่อเซ็นลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสและสามารถตรวจสอบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
ได 

4.3.4 มีระบบ API สำหรับการเชื่อมตอกับระบบอื่นๆ เชน ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ของหนวยงานผูรับบริการนำรอง เปนตน เพื่อสงคำสั่ง
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 

5. คุณสมบัติระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) 
5.1 รองรับการรับ-สง e-Mail ได 
5.2 รองรับพ้ืนท่ีจัดเก็บ e-Mail ไฟล รูปภาพ วิดีโอ และเอกสาร 
5.3 รองรับการแนบไฟลภายใน e-Mail สูงสุดไมนอยกวา 25 MB ตอ E-Mail 1 ฉบับ 
5.4 ระบบ e-Mail Security 

5.4.1 รองรับการดำเนินการ Anti-Spam และ Anti-Virus ในการรับหรือสง 
e-Mail โดยสามารถใช Anti-Spam และ Anti-Virus ไดมากกวา 1 
Engine เปนอยางนอย 

5.4.2 รองรับการทำ Blacklist/Whitelist ในระดับ IP หรือ e-Mail หรือ 
Domain ได 

5.4.3 สามารถทำงานรวมกับ SPF (Sender Policy Framework) 
5.4.4 รองรับการกำหนดเง่ือนไขการยาย Mail ไปยังแหลงกัก (Quarantine) 

ได  
5.4.5 สามารถทำงานรวมกับ DKIM (Domain Keys Identified Mail) 
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5.4.6 รองรับการทำงาน Spam-Detection ที ่ม ีค าความถูกตองในการ
ตรวจจับไมนอยกวา 95.0% 

5.4.7 มีคาการตรวจจับ e-Mail ที่ไมใช Spam แตตรวจผิดพลาดวาเปน 
Spam ดวยอัตราสวน (False Positive Ratio) ท่ี 10:100 หรือดีกวา 

5.5 ระบบ e-Mail Mailbox 
5.5.1 ถูกติดตั้งบนระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีอยูในประเทศไทยเทานั้น 
5.5.2 รองรับการจัดเก็บ e-Mail และเอกสารแนบ ของแตละบัญชีรายชื่อ 
5.5.3 สามารถกำหนดเงื่อนไขของเสนทางการนำสง Mail ไดหลากหลาย 

(Routing policy) 
5.5.4 รองรับการอานสถานะของระบบดวยโปรโตคอล SNMP 
5.5.5 สามารถเปลี่ยนชื่อของ Domain ได 
5.5.6 สามารถสราง Alias ข้ึนใชงานชั่วคราว  

5.6 ระบบการจัดการสำหรับ Admin 
5.6.1 จัดการ (คนหา, สราง, ลบ และแกไข) Alias Mail ของบัญชีผูใชได 
5.6.2 จัดการ (คนหา, สราง, ลบ และแกไข) Group Mail หรือ Distribution 

Group ได 
5.6.3 ดูรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับบัญชีผูใช เชน พ้ืนท่ีใชงาน 
5.6.4 สามารถกำหนดสิทธิ์ในการบริหารจัดการบัญชีผูใชงานแยกตามโดเมน 
5.6.5 รองรับการกำหนดกลุม e-Mail (Group e-Mail) ได 
5.6.6 สามารถตรวจสอบขอมูลการใชงานยอนหลังไดสูงสุดไมนอยกวา 90 

วัน ผานระบบบริหารจัดการเพ่ือใหผูดูแลระบบทำการตรวจสอบ 
5.6.7 ขอมูลการใชงานปริมาณการรับสง e-Mail ของระบบเปนรายวัน 

5.7 ระบบการสำรองขอมูลและการกูคืน 
5.7.1 รองรับการการกูคืน Mailbox ยอนหลังไดสูงสุดไมนอยกวา 30 วัน 
5.7.2 รองรับการกูคืนกลองจดหมายรายบุคคลได 

5.8 ระบบการทำสำเนาจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Mail Archiving) 
5.8.1 รองรับการทำสำเนาจดหมายท้ังขาเขาและขาออกจากเซิฟเวอรได 
5.8.2 รองรับการทำ Archiving ยอนหลังสูงสุดไดไมนอยกวา 90 วัน 
5.8.3 ตองมีคุณสมบัติรองรับการจัดเก็บและเรียกคืนขอมูล 

5.9 รองรับการใชงานรวมกับโปรแกรม e-Mail Client ที่เปนที่รูจัก อาทิ Microsoft Outlook 
Mozilla Thunderbird หร ือ e-Mail Client อื ่นๆ ที ่รองร ับการทำงานแบบ SMTP, 
SMTPS, IMAP, IMAPS, POP3 และ POP3S ได 

5.10 คุณสมบัติการใชงาน e-Mail ผานการใชงานแบบ Web-based 
5.10.1 รองรับการสรางจดหมาย แนบไฟล ตั้งคาตัวอักษร และบันทึกรางได 
5.10.2 รองรับการแสดงผลการเรียง e-Mail แบบการสนทนาหรือแบบราย

จดหมายได 
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5.10.3 รองรับการสราง ลบ กลองขอความ และตั้งคาความสำคัญได 
5.10.4 รองรับการปกธง (Flag) บน e-Mail แตละฉบับได 
5.10.5 รองรับการแสดงชื ่อและขนาดพื ้นที ่คงเหลือสำหรับแตละบัญชี

ผูใชบริการได 
5.10.6 รองรับการเชื่อมโยงกับระบบ Chat และระบบ e-Meeting โดยไมตอง

ยืนยันตัวตนใหม 
5.10.7 รองรับระบบสมุดรายชื่อ (Address Book) ท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 

5.10.7.1 รองรับการเพ่ิมผูติดตอลงในรายชื่อผูติดตอ 
5.10.7.2 รองรับการเพ่ิมรายชื่อท่ีใชสงออกลงสมุดรายชื่อโดยอัตโนมัติ 
5.10.7.3 รองรับการสรางกลุมรายชื่อผูติดตอ (Distribute Group/List) 

5.10.8 รองรับระบบปฏิทิน (Calendar) ซ่ึงมีคุณสมบัติดังนี้ 
5.10.8.1 รองรับการสรางปฏิทินไดหลายปฏิทิน 
5.10.8.2 รองรับการนำเขาปฏิทินได 
5.10.8.3 รองรับการแชรปฏิทินผานโปรโตคอล ICS ได 
5.10.8.4 รองรับการสรางการประชุม การจัดกิจกรรม การนัดหมาย การทำ

เครื่องหมายสวนตัวและการตั้งคาวาง/ไมวาง 
5.10.8.5 รองรับการกำหนดใหมี e-Mail ตอบกลับอัตโนมัติ (Auto Reply) 

โดยกำหนดขอความภายใน e-Mail ได 
5.10.9 รองรับการกำหนดลายมือชื่อ (Signature) ทาย e-Mail ได 
5.10.10 รองรับการตั้งคาเพ่ือคัดกรอง e-Mail ตามขอกำหนดได (Filtering) 
5.10.11 รองรับการทำเครื่องหมาย หรือการสงรายงาน (Report) วาเปน e-

Mail ประเภท Spam ได 
5.10.12 รองรับการสรางกฎการจัดการ e-Mail แตละฉบับ เชน ยาย ลบ ได 
5.10.13 รองรับการคนหาผูใชบริการอ่ืนๆ ท่ีอยูภายใตหนวยงานเดียวกัน 

6. คุณสมบัติระบบสงจดหมายอัตโนมัติ (Mail Relay)  
6.1 คุณสมบัติพ้ืนฐานของระบบสงจดหมายอัตโนมัติ  

6.1.1 รองรับการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนจำนวนมาก ผานโปรโตคอล 
SMTP แบบระบ ุIP Address  

6.1.2 รองรับการจัดสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ในรูปแบบ HTML หรือแบบ 
Plain text ได 

6.1.3 รองรับการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีขนาดไมเกิน 20KB ไดไมนอย
กวา 18,000 ฉบับตอชั่วโมง 

6.1.4 รองรับการกำหนดชวงเวลาในการสงได 
6.1.5 รองรับการสงไดท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
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6.1.6 รองรับการตั ้งคาใชงาน DKIM และการเขารหัสการเชื ่อมตอดวย 
SSL/TLS 

6.1.7 รองรับหนาจอแสดงผลขอมูลดังตอไปนี้ 
6.1.7.1 รายการจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีจัดสงท้ังหมด 
6.1.7.2 รายการจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีจัดสงท่ีสำเร็จ 
6.1.7.3 รายการจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีจัดสงท่ีไมสำเร็จ 
6.1.7.4 รายการยอดจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีจัดสงคงเหลือท่ีสามารถสงได 
6.1.7.5 รายละเอียด IP Address และ Domain Name ที ่ม ีการใช งาน

บริการในปจจุบัน 
6.1.8 รองรับการจัดทำรายงานประจำวัน และรายงานประจำเดือน ใน

รูปแบบ PDF หรือ CSV ดังตอไปนี้ไดเปนอยางนอย 
6.1.8.1 Domain 
6.1.8.2 IP Address 
6.1.8.3 Sender 

6.1.9 รองรับการสงเมลในปริมาณมากโดยไมสงผลกระทบตอการใชงาน
ระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส (e-Mail) อยางมีนัยยะสำคัญ 

7. คุณสมบัติระบบจัดเก็บสำเนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
7.1 คุณสมบัติพ้ืนฐานของระบบจัดเก็บสำเนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส  

7.1.1 ผูใหบริการตองจัดหา Hardware และ Software ที่เปนองคประกอบ
ของระบบและทำการติดตั้งบนโครงสรางพ้ืนฐานท่ี สพร. กำหนด และ
สงมอบเปนครุภัณฑของผูวาจาง 

7.1.2 ตองจัดหาซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ (OS) ท่ีรองรับ ดังนี้ 
7.1.2.1 Windows Server หรือ Linux  
7.1.2.2 License (ถามี) 

7.1.3 ซอฟตแวรระบบจัดเก็บสำเนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส ตอง
สามารถติดตั้งและใชจัดเก็บขอมูลบนอุปกรณในภาคผนวก ก ขอ 7.2 
ได 

7.1.4 ใชสำหรับจัดเก็บสำเนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส ตามท่ี สพร. 
กำหนด  

7.2 อุปกรณแมขาย (Server) และอุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage) ที่ใชประกอบในระบบ
จัดเก็บสำเนาจดหมายอิเล็กทรอนิกส ประกอบไปดวย 

7.2.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) จำนวน 2 ชุด โดยมีคุณสมบัติข้ัน
ต่ำ ดังนี้ 

7.2.1.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Xeon Scalable Processor 
ที่มีแกนประมวลผลไมนอยกวา 16 แกนหลัก (16 Core) ความเร็ว
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สัญญาณนาิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และหนวยความจำ 
Cache ไมนอยกวา 22 MB จำนวนไมนอยกวา 2 หนวย 

7.2.1.2 มีหนวยความจำหลัก (Main Memory) แบบ DDR4 RDIMM หรือ
ดีกวาและมีความจุไมนอยกวา 256 GB โดย Mainboard รองรับ
หนวยความจำไดไมนอยกวา 1.5 TB 

7.2.1.3 มี RAID Controller ที่สนับสนุนการทำ RAID 0,1,5,6,10,50 เปน
อยางนอย  

7.2.1.4 มีชองสำหรับใส Hard Disk แบบ Hot-plug ขนาด 2.5” จำนวนไม
นอยกวา 24 ชอง 

7.2.1.5 มี Hard Disk ชนิด SSD หรือดีกวา แบบ Hot Plug ที่มีความจุตอ
หนวยไมนอยกวา 480 GB จำนวนไมนอยกวา 2 หนวย 

7.2.1.6 มีพอรตเชื ่อมตอระบบเครือขายแบบ Gigabit Ethernet BASE-T 
จำนวนไมนอยกวา 2 พอรต และแบบ 10 Gigabit Ethernet SFP+ 
จำนวนไมนอยกวา 2 พอรต 

7.2.1.7 มี PCIe Slot 3.0 จำนวนไมนอยกวา 4 ชอง 
7.2.1.8 มีพอรตเชื่อมตอแบบ Fibre Channel ความเร็วไมนอยกวา 16Gbps 

จำนวนไมนอยกวา 2 พอรต 
7.2.1.9 มีรูปแบบเปน RACK Server ขนาด 2U พรอมรางเลื่อนและชุดจัด

สาย Cable ดานหลังสำหรับติดตั้งบน Rack มาตรฐานขนาด 19” 
7.2.1.10 มี Port ดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

7.2.1.10.1 USB 4 Ports 
7.2.1.10.2 Port System Management แบบ RJ-45 

7.2.1.11 มี Power Supply แบบ Hot-Plug Redundant จำนวนไมนอยกวา 
2 หนวย โดยแตละหนวยมีขนาดไมนอยกวา 750 Watt 

7.2.1.12 มีโปรแกรมชวยในการควบคุมระบบ (System Management) 
7.2.1.13 ไดรับมาตรฐานดานการแผกระจายของแมเหล็กไฟฟา FCC และ

มาตรฐานดานความปลอดภัย UL หรือ CSA โดยแสดงเอกสารเปน
หลักฐานอยางชัดเจนตรงกับรุนท่ีเสนอ 

7.2.2 อุปกรณสำหรับจัดเก็บขอมูลภายนอก (External Storage) จำนวน 
1 ชุด โดยมีคุณสมบัติข้ันต่ำ ดังนี้ 

7.2.2.1 เปนอุปกรณที่ออกแบบมาเพื่อเปนอุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบ All-
flash โดยเฉพาะ 

7.2.2.2 มีแผงควบคุมหนวยจัดเก็บขอมูล (Controller) ไมนอยกวา 2 ชุดท่ี
ทำงานพรอมกันแบบ Active-Active หรือ Dual-Active ไดเปน
อย างน อย  โดยสามารถกระจาย  Workload (Load Balance) 
ระหวางแผงควบคุมได  
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7.2.2.3 มีหนวยความจำ (Cache) ขนาดไมนอยกวา 32 GB ตอแผงควบคุม
หนวยจัดเก็บขอมูล (Controller) 

7.2.2.4 รองรับรูปแบบการเชื่อมตอกับอุปกรณ Server ไดทั้งแบบ FC, SAS 
และ iSCSI ไดเปนอยางนอย 

7.2.2.5 มีสวนเชื่อมตอกับอุปกรณ Server แบบ FC ไดไมนอยกวา 6 Port 
ตอแผงควบคุมหนวยจัดเก็บขอมูล (Controller) และมีสวนเชื่อมตอ
กับอุปกรณ Server แบบ FC มีความเร ็วไมน อยกวา 16 Gbps 
จำนวนไมน อยกวา 4 Port ตอแผงควบคุมหนวยจัดเก็บขอมูล 
(Controller) 

7.2.2.6 สามารถทำ RAID แบบ 0, 1, 3, 5, 6,10 หรือ Dynamic Disk Pools 
(DDP) ไดเปนอยางนอย 

7.2.2.7 มีส วนการเช ื ่อมตอเพื ่อการจัดการ (Management Port) แบบ 
Ethernet 1Gbps หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 Port และแบบ 
Serial Port จำนวนไมนอยกวา 1 Port ตอแผงควบคุมหนวยจัดเก็บ
ขอมูล (Controller) 

7.2.2.8 มีหนวยจัดเก็บขอมูลแบบ SSD ขนาด 2.5 นิ้ว ที่มีความจุกอนการ 
Format ตอหนวยขนาดไมนอยกวา 3.84 TB จำนวนไมนอยกวา 24 
หนวย และรองรับการติดตั้งหนวยจัดเก็บขอมูลโดยรวมไดสูงสุดไม
นอยกวา 120 หนวย 

7.2.2.9 มีสวนการเชื่อมตอสำหรับเพ่ิมขยายอุปกรณติดตั้งหนวยจัดเก็บขอมูล 
(Expansion module) แบบ SAS ท่ีมีความเร็วไมนอยกวา 12Gbps 
จำนวนไมน อยกวา 2 Port ตอแผงควบคุมหนวยจัดเก็บขอมูล 
(Controller) 

7.2.2.10 รองรับการ upgrade firmware ของอุปกรณไดโดยที่ไมกระทบตอ
การทำงานของระบบ  

7.2.2.11 มีความสามารถในการจัดการ Volume โดยทำ Snapshot หรือ 
Flash Copy ไดไมนอยกวา 512 Snapshot 

7.2.2.12 อุปกรณที่ติดตั้งทั้งหมดตองสามารถทำงานแบบ Redundant และ 
Hot-swappable ได ทั ้งในส วนของ Controller, I/O module, 
Transceivers, Power supply และพัดลม 

7.2.2.13 อุปกรณที่นำเสนอตองผานมาตรฐานทางไฟฟา FCC Part 15 และ 
EN 55024 และมาตรฐานความปลอดภัย UL 60950-1 และ ROHS 
เปนอยางนอย 

7.2.3 หัวตอประเภทตางๆ สาย Patch ปาย Label และอุปกรณอื ่นๆท่ี
จำเปนในการติดตั้งอุปกรณในภาคผนวก ก ขอ 7.2.1 และ 7.2.2 

7.2.4 อุปกรณท้ังหมดติดตั้งบน Data Center ของ สพร.  
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7.2.5 อุปกรณที่นำเสนอใน ภาคผนวก ก ขอ 7.2 ตองเปนของใหม ที่ยังไม
เคยผานการใชงานมากอน และตองมีการรับประกัน ไมนอยกวา 1 ป 
จากผูผลิตหรือสาขาอยางเปนทางการของผูผลิตโดยตรง โดยมีเอกสาร
รับรองจากบริษัทผูผลิต หรือสาขาของผูผลิตในประเทศไทย โดยนับ
จากวันที ่มีการตรวจรับในงวดท่ี 4 เสร็จสิ ้น และผู ร ับจางตอง
รับประกันในลักษณะ On-site Services ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

7.2.5.1 การร ับประก ันจะต องรวมถ ึ งการบำร ุ งร ักษา  (Preventive 
Maintenance) ปละ 2 ครั้งหลังจากสงมอบงานงวดท่ี 4 โดยไมคิด
คาใชจายใดๆ ตลอดระยะเวลารับประกัน โดยสงมอบเอกสารการ
บำรุงรักษา (Preventive maintenance Report) ทุกครั้งภายใน 7 
วันนับจากท่ีมีการดำเนินการแลวเสร็จ 

7.2.5.2 อุปกรณที่ไดรับความเสียหายที่อยูในชวงการรับประกัน ผูขายตอง
เปลี่ยนดวยอุปกรณชิ้นใหมเทานั้น (ไมมีการซอมอุปกรณที่เสียหาย
เด็ดขาด) หรือหากยังไมสามารถเปลี่ยนอุปกรณชุดใหมไดในทันที 
สามารถหาอุปกรณทดแทนชั่วคราวได 
7.2.5.2.1 คุณสมบัติของอะไหล ชิ้นสวน หรืออุปกรณใด ๆ ท่ี

ใชในการเปลี่ยนหรือทดแทนชั่วคราว มีรายละเอียด
ดังนี้ 
7.2.5.2.1.1 กรณีอ ุปกรณทดแทนชั ่วคราว 

อุปกรณที ่นำมาทดแทนเพื ่อใช
งานชั่วคราวระหวางการเปลี ่ยน
อะไหล ชิ ้นสวน อุปกรณ ตองมี
คุณสมบัติไมดอยกวาอุปกรณท่ี
จัดหาในโครงการในทุกกรณี และ
ระบบสามารถใช  งานร วม กับ
อุปกรณท่ีจัดหาในโครงการไดโดย
ไม ก อให  เก ิดป ญหาใดๆ โดย
จะตองเปลี่ยนเปนอุปกรณชิ้นใหม
ภายใน 30 วัน 

7.2.5.2.1.2 กรณีเปลี ่ยนอุปกรณ อุปกรณท่ี
นำมาเปลี ่ยนตองมีคุณสมบัติไม
ดอยกวาอุปกรณเดิมในทุกกรณี 
และตองเปนของใหมที่ยังไมเคย
ผ  านการใช  งานมาก อน  และ
สามารถใชงานรวมกับอุปกรณท่ี
จัดหาในโครงการไดเปนอยางดี 
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7.2.5.3 เม่ือมีการตรวจสอบ/แกไขใด ๆ รับจางตองสงรายงานการตรวจสอบ 
แกไขให สพร. ทุกครั้ง ภายใน 7 วันทำการนับจากวันท่ีไดดำเนินการ
แล วเสร ็จ โดยระบุถ ึงว ัน เวลา สถานท่ี อาการ สาเหตุ การ
ตรวจสอบ/แกไข และสถานภาพสุดทายของอุปกรณ และในกรณีท่ี
เกิดความลาชาในการตรวจสอบ/แกไข ผูขายจะตองสงรายงานความ
คืบหนาให สพร. ทราบเปนระยะจนกวาจะดำเนินการแลวเสร็จ 

8. คุณสมบัติระบบส่ือสารขอมูล (Chat) 
8.1 ระบบสื่อสารขอมูล Chat 

8.1.1 รองรับการ Chat แบบ One to One และแบบกลุมได 
8.1.2 รองรับการ Chat ภายในระบบของผูใหบริการ ท้ังแบบท่ีผูใชบริการอยู

ภายใตหนวยงาน (Domain) เดียวกัน และอยูคนละหนวยงานได 
8.1.3 รองรับการสงและแชรขอความ ไฟล เสียง รูปภาพ เปนตน ระหวาง

ผูใชบริการผานระบบ Chat ได 
8.1.4 รองรับการจัดการโปรไฟลไดดังนี้ 
8.1.5 รองรับการตั้งคารูปโปรไฟลได 
8.1.6 รองรับการตั้งคาขอความ ชื่อ และสถานะได 
8.1.7 รองรับการเพ่ิมผูติดตอรายอ่ืนได 
8.1.8 รองรับการเชิญผูสนทนาเขารวมแบบกลุม (Group Chat) ได 
8.1.9 รองรับจำนวนผูใชบริการสูงสุดไมนอยกวา 250 บัญชีรายชื่อ ตอ 1 

กลุม (Group) 
8.1.10 สามารถคนหารายชื่อผูสนทนาแบบกลุมหรือขอความจากการ Chat ท่ี

ผานมาได 
8.1.11 รองรับการปกหมุดผูสนทนา หรือหองสนทนาได (Pinning) 
8.1.12 รองรับการลบเพ่ือยกเลิกขอความท่ีสงไปแลวได  
8.1.13 รองรับการใชงานผาน Mobile Application ท้ังระบบปฏิบัติการ IOS 

เวอรชัน 13 ข้ึนไป และ Android เวอรชัน 11 ข้ึนไป 
8.1.14 รองรับการแจงเตือน/ปดการแจงเตือน กรณีไดรับขอความ หรือการ

สนทนาได 
8.1.15 รองรับการตอบกลับกลองขอความในหองสนทนาได  

9. คุณสมบัติระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) สำหรับการประชุมวาระท่ัวไป 
9.1 ระบบท่ีนำเสนอจะตองรองรับระบบควบคุมการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) 

ครอบคลุมการประชุมผานสื ่ออิเล็กทรอนิกสในเรื ่องทั ่วไป ที่ผานการประเมินความ
สอดคลองดวยตนเองและถูกประกาศโดยสำนักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการ
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มหาชน) โดยตองแสดงหลักฐานของระบบที ่ถูกประเมินความสอดคลองมาดวยเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

9.2 รองรับผูเขารวมประชุมสำหรับเรื่องทั่วไปพรอมกันสูงสุด ไมนอยกวา 300 คนตอ 1 หอง
ประชุม 

9.3 รองรับการประชุมพรอมกันไดท้ังภาพ เสียง วิดีโอ และไฟลเอกสารอิเล็กทรอนิกส อาทิ MS 
Office PDF เปนตน ที่ใชประกอบการประชุม ผานการสงภาพหนาจอของผู บรรยาย 
(Desktop Sharing) ใหปรากฏท่ีเครื่องผูรวมประชุม 

9.4 รองรับการเปลี่ยนหนาจอระหวางประชุม (Screen Layout) และการจัดตำแหนงผูบรรยาย
หรือผูรวมประชุมได 

9.5 รองรับการกำหนดสิทธิ์และเปลี่ยนแปลงผูควบคุมหองประชุมได 
9.6 รองรับการเชิญผูรวมประชุมออกจากหองประชุมได 
9.7 รองรับการจัดทำสอบถามความเห็นผูเขารวมประชุม (Polling) 
9.8 รองรับการสงขอความสั้นไปยังผูรวมประชุมทุกคนในคราวเดียวกันได  
9.9 รองรับการบันทึกการประชุม (Recording) และการจัดเก็บ Log การประชุมได 
9.10 รองรับการเชิญประชุมผานการแจง Access Link (URL) ท่ีใชในการเขาประชุมได 
9.11 รองรับการใชผาน Mobile Application ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS เวอรชัน 13 ขึ้นไป และ 

Android เวอรชัน 11 ข้ึนไป 
9.12 รองรับการใชงานผาน Browser  
9.13 รองรับการแสดงภาพผูเขารวมประชุมสูงสุด ไมนอยกวา 20 คนบนจอแสดงผลตอ 1 หอง

ประชุม 

10. คุณสมบัติระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) สำหรับการประชุมวาระลับของหนวยงานของ
รัฐ 

10.1 ถูกติดตั้งบนระบบโครงสรางพื้นฐานที่อยูในประเทศไทยเทานั้นโดยตองไมจัดเก็บขอมูล
หรือหลักฐานสวนหนึ่งสวนใดไวนอกราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม เรื่อง  มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผาน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ.  2563 

10.2 ระบบที่นำเสนอตองรองรับระบบควบคุมการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) 
ครอบคลุมการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในเรื่องลับ ที่ผานการประเมินความสอดคลอง
ดวยตนเองและถูกประกาศโดยสำนักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) โดย
ตองแสดงหลักฐานของระบบท่ีถูกประเมินความสอดคลองมาดวยเพ่ือประกอบการพิจารณา 

10.3 รองรับผูเขารวมประชุมสำหรับการประชุมวาระลับพรอมกันสูงสุด ไมนอยกวา 50 คนตอ 1 
หองประชุม 

10.4 รองรับการประชุมพรอมกันไดท้ังภาพ เสียง วิดีโอ และไฟลเอกสารอิเล็กทรอนิกส อาทิ MS 
Office PDF เปนตน ที่ใชประกอบการประชุม ผานการสงภาพหนาจอของผู บรรยาย 
(Desktop Sharing) ใหปรากฏท่ีเครื่องผูรวมประชุม 
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10.5 รองรับการเปลี่ยนหนาจอระหวางประชุม (Screen Layout) และการจัดตำแหนงผูบรรยาย
หรือผูรวมประชุมได 

10.6 รองรับการกำหนดสิทธิ์และเปลี่ยนแปลงผูควบคุมหองประชุมได 
10.7 รองรับการเชิญผูรวมประชุมออกจากหองประชุมได 
10.8 รองรับการจัดทำสอบถามความเห็นผูเขารวมประชุม (Polling)  
10.9 รองรับการสงขอความสั้นไปยังผูรวมประชุมทุกคนในคราวเดียวกันได 
10.10 รองรับการบันทึกการประชุม (Recording) และการจัดเก็บ Log การประชุมได 
10.11 รองรับการใชผาน Mobile Application ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS เวอรชัน 13 ขึ้นไป และ 

Android เวอรชัน 11 ข้ึนไป 
10.12 รองรับการใชงานผาน Browser  
10.13 รองรับการแสดงภาพผูเขารวมประชุมสูงสุด ไมนอยกวา 20 คนบนจอแสดงผลตอ 1 หอง

ประชุม 

11. คุณสมบัติระบบการบริหารจัดการคุณภาพการใหบริการ 
11.1 ความม่ันคงและเสถียรภาพการทำงานของระบบ (Availability) 

11.1.1 รองรับความพรอมการใชงานไมนอยกวา 99.50% หรือระยะเวลาท่ีใช
งานไมได (Downtime) ไมเกิน 3 ชั่วโมง 39 นาทีตอเดือน โดยคำนวณ
แยกกันในแตละระบบดังตอไปนี้ 

11.1.1.1 ระบบบริหารจัดการผูใชงาน (User Management)  
11.1.1.2 ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสสำหรับเจาหนาที่และหนวยงาน 

(Digital Signature) 
11.1.1.3 ระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส (e-Mail) 
11.1.1.4 ระบบสงจดหมายอัตโนมัติ (Mail Relay) 
11.1.1.5 ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) สำหรับการประชุม

วาระท่ัวไป 
11.1.1.6 ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) สำหรับการประชุม

วาระลับของหนวยงานของรัฐ 
11.1.2 ผู ร ับจ างต องร ับประกันขอม ูลส ูญหายของแตละระบบไม  เ กิน 

(Recovery Point Objective: RPO) 24 ช่ัวโมง 
11.1.3 ผู ร ับจางตองรับประกันแตละระบบตองกลับมาใชงานได ไมเกิน 

(Recovery Time Objective: RTO) 4 ช่ัวโมง 
11.1.4 ในการบำรุงรักษาระบบเพื ่อการปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพ

บริการสูงขึ้น (Preventive Maintenance) ผูรับจางจะแจงผูวาจาง
ลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทำการ เพื่อขออนุมัติการดำเนินการ โดย
ปฏ ิบ ัต ิตามแนวนโยบายบร ิหารการเปล ี ่ ยนแปลง  (Change 
Management Policy) ของผูวาจาง  
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11.1.5 ในการบำรุงรักษาระบบกรณีฉุกเฉิน ผูรับจางสามารถการบำรุงรักษา
ระบบเครือขายกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงจำเปนที่จะตองไดรับการดำเนินการ
อยางเรงดวน และตองรีบดำเนินการแจงผูวาจางโดยเร็ว โดยปฏิบัติ
ตามแนวนโยบายบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management 
Policy) ของผูวาจาง 

11.1.6 การบำรุงรักษาระบบเพื่อการปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพบริการ
สูงข้ึน (Preventive Maintenance) 1 ครั้ง 

11.2 ความตอเนื่องในการใหบริการทางธุรกิจ (Business Continuity Plan-BCP) 
11.2.1 ผูรับจางตองมีการจัดทำแผน BCP และตัวอยางเหตุการณตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของในกรณีที่เกิดปญหา รวมถึงแสดงรายละเอียดวิธีการคำนวน
ความเร็วและระยะเวลาในการโอนยายระบบ 

11.2.2 ผูรับจางตองมีการทดสอบแผนกูคืนระบบรวมกับผูวาจาง โดยวิธีท่ีจะมี
การสรุปรวมกัน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

11.3 การใหบริการการดำเนินการ (Operational Service) 
11.3.1 ผูรับจางรับผิดชอบในการดำเนินการใหบริการ อยางตอเนื่องทุกวัน

ตลอด 24 ชั่วโมง 
11.3.2 ผูรับจางตองจัดใหบริการชองทางการติดตอสื่อสารกับเจาหนาที่ฝาย 

Support Tier 1 & Tier 2 
11.3.3 ผูรับจางตองจัดใหมีระบบการรับแจงเหตุเสีย (Incident) หรือ การรอง

ขอการใชบริการ (Service Request)  
11.3.4 ผูรับจางตองจัดใหมีการใหการสนับสนุนการบริการ ใหไดตาม SLA 

(Service Level Agreement) ท่ีกำหนดดังตาราง 

ระดับความ
รุนแรง 

ลักษณะของปญหา ระยะเวลาในการตอบกลับ เพ่ือ
รับทราบปญหา 

ระยะเวลาในการแกไขปญหาจน
เสร็จสิ้นหลังจากไดรับแจงปญหา 

High ระบบไมสามารถใชงานไดเลย ภายใน 30 นาที ภายใน 4 ช่ัวโมง 

Medium เกิดความขัดของในบางข้ันตอน
ของการใชงานระบบ 

ภายใน 30 นาที ภายใน 6 ช่ัวโมง 

Low ตรวจพบวามีความบกพรอง ชนิด
ไมกระทบตอการใชงานระบบ 

ใหบริการไดตามปกต ิ

 ภายใน 30 นาที ภายใน 24 ช่ัวโมง 

11.4 การปฏิบ ัต ิตามขอกฎหมายและธรรมาภิบาลที ่ดี (Legal Compliance and Good 
Governance) 

11.4.1 ผูรับจางและผูมีสวนเก่ียวของกับบริการ ตองปฏิบัติตาม 
11.4.1.1 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2560 
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11.4.1.2 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร พ.ศ. 
2562  

11.4.1.3 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  
11.4.1.4 กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คำสั่งและประกาศตางๆ ของผูวาจาง 

รวมถึงนโยบายเกี ่ยวกับการใชงานขอมูลสารสนเทศ IS Policy 
(Information Security Policy) สินทรัพยสารสนเทศ และระบบ
สารสนเทศ ที่ผูวาจางกำหนดหรือประกาศไว ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน
และท่ีจะกำหนดหรือประกาศในภายหนา 

11.4.2 ผูรับจางตองใหความรวมมือและอำนวยความสะดวกในกรณีท่ีผูวาจาง 
รองขอเพื่อใหเจาหนาที่หรือผูตรวจสอบของผูวาจางเขาตรวจสอบใน
ระบบ 

11.5 ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
11.5.1 ผูรับจางตองดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยดวยวิธีการ 

Vulnerability Assessment จำนวน 2 ครั ้ง (ในระบบที ่สามารถ
ดำเนินการได) โดยหนวยงานภายนอก และใหสงรายงานใหแก สพร. 
เพ่ือพิจารณา 

11.5.2 หากพบชองโหวระดับ High และ Critical ใหนำเสนอแผนตอ สพร. 
ในการแกไขระบบ เมื่อแกไขแลวตองดำเนินการทดสอบอีกครั้งหนึ่ง 
และนำเสนอผลตอ สพร. อีกครั้ง 

11.5.3 ใหดำเนินการทดสอบการเจาะระบบ (Penetration Test) กับท้ัง
ระบบ (ในระบบที่สามารถดำเนินการได) ที่นำเสนอ อยางนอยปละ 1 
ครั้ง โดยหนวยงานภายนอก และใหรายงานตอ สพร. 

11.5.4 หากพบชองโหวที ่สามารถโจมตีได หรือชองโหวระดับ High หรือ 
Critical ใหจัดทำแผนแกไข เม่ือแกไขเปนท่ีเรียบรอยแลวจำเปนตองมี
การตรวจสอบซ้ำและสงรายงานใหแก สพร. อีกครั้งหนึ่ง 
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ภาคผนวก ข 
รายงานสำหรับระบบ Unified Communication (UC) 

1. รายงานประจำเดือน ดังนี้ 
1.1 ขอมูลสรุปคุณภาพการใหบริการของระบบ UC 
1.2 ขอมูลแสดงรายละเอียดการใชงาน 

1.2.1 หนวยงาน 
1.2.2 Domain 
1.2.3 ผูใชบริการ 
1.2.4 สถิติการใชงาน (ถามี) 

1.3 ขอมูลการจัดการ Incident (Incident Management) ระบุ วัน เวลาที่เกิดเหตุ ระยะเวลาที่ใชใน
การแกไข ผูแจงเหตุ ผูรับแจงเหตุ เหตุขัดของ ผลการดำเนินการแกไข สาเหตุของเหตุขัดของ วิธีการ
แกไขเหตุขัดของ ประเภทของเหตุขัดของ หนวยงานที่เกิดเหตุขัดของ รวมถึงแนวทางการปองกันมิ
ใหเกิดขึ้นในอนาคต (ถามี) ผูแกไข/หนวยงานที่แกไข ระดับความรุนแรง (low, medium, high) 
เปนตน 

1.4 ขอมูลแสดงผลการยายผูใชบริการระบบ (Migration) (ถามี) 
1.5 ขอมูลแสดงการเปดใชงาน/ยาย/ลบ ผูใชบริการระบบ 
1.6 ขอมูลการจัดฝกอบรมบุคลากร (ถามี) 

2. รายงานอ่ืนๆ 
2.1 รายงานสาเหตุท่ีเกิดปญหา (incident) แนวทางแกไขระยะสั้นและระยะยาว (ถามี) 
2.2 รายงานปญหา (Problem) แนวทางแกไขและแผนดำเนินการ (ถามี) 
2.3 รายงานแผนการดำเนินการตลอดโครงการ 
2.4 รายงานสรุปภาพรวมโครงการ (สงงวดสุดทาย) 
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ภาคผนวก ค 
หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอดานคุณภาพ 

 

ลำดับ หลักเกณฑและวิธีการใหคะแนน คะแนน 

1 ผลงานและประสบการณของผูย่ืนขอเสนอ  100 

 • มีผลงานตามคุณสมบัติ จำนวน 1 สัญญา 70 

 • มีผลงานตามคุณสมบัติ จำนวน 2 สัญญา 80 

 • มีผลงานตามคุณสมบัติ จำนวน 3 สัญญา 90 

 • มีผลงานตามคุณสมบัติ มากกวาจำนวน 3 สัญญา 100 

 
ในหัวขอนี้จะพิจารณาเฉพาะคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอตามประเภท/ลักษณะ 
และมีวงเงินไมนอยกวาคุณสมบัติของผูเสนอราคาตามขอ 4.8  

 

2 การออกแบบระบบและคุณสมบัติของระบบ Unified Communication  100 

 2.1 ภาพรวมการออกแบบระบบ (20 คะแนน)  

 • มีการออกแบบตามขอบเขตของงาน แตยังขาดความชัดเจนท้ังหมด 8 

 • มีการออกแบบตามขอบเขตของงาน แตยังขาดความชัดเจนบางสวน 10-12 

 • มีการออกแบบตามขอบเขตของงาน มีความชัดเจนครบถวน 13-16 

 • มีการออกแบบตามขอบเขตของงาน มีความชัดเจนครบถวน มีการ
จัดทำ System Diagram แตยังไมละเอียดหรือยังไมสอดคลองบางสวน 

17-18 

 • มีการออกแบบตามขอบเขตของงาน มีความชัดเจนครบถวน มีการ
จัดทำ System Diagram ซ่ึงมีความละเอียดครบถวนสมบูรณ 

20 

 
2.2 คาการตรวจจับ e-Mail ที่ไมใช Spam แตตรวจผิดพลาดวาเปน Spam 
 ดวยอัตราสวน (False Positive Ratio) (16 คะแนน) 

 

 • มีคาอัตราสวนท่ี 10 : 100 12 

 • มีคาอัตราสวนท่ีนอยกวาหรือดีกวา 14 

 • มีคาอัตราสวนท่ีนอยกวาหรือดีท่ีสุด  16 

 2.3 คาความถูกตองของ Spam-Detection (16 คะแนน)  

 • คาความถูกตอง 95.0% 12 

 • คาความถูกตองดีกวา แตยังไมดีท่ีสุด 14 

 • คาความถูกตองดีกวา และดีท่ีสุด 16 
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2.4 รองรับการจัดเก็บใบรับรอง (Certificates)  
 ไมนอยกวา 5 ใบ (หนวยงาน) (16 คะแนน) 

 

 • จำนวน 5 ใบ (หนวยงาน) 12 

 • มากกวา 5 ใบ (หนวยงาน)  13 - 16 

 2.5 รองรับจำนวนบัญชีรายชื่อผูใชบริการ (Account)  (16 คะแนน)  

 • ไดสูงสุดไมนอยกวา 3,000 บัญชีรายชื่อ 12 

 • ไดสูงสุดมากกวา 3,000 บัญชีรายชื่อ 13 - 16 

 2.6 รองรับการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีขนาดไมเกิน 20KB (16 คะแนน)  

 • ไดไมนอยกวา 18,000 ฉบับตอชั่วโมง 12 

 • ไดมากกวา 18,000 ฉบับตอชั่วโมง 13 - 16 

3 แผนการดำเนินการโอนยายขอมูลจากระบบ MailGoThai  100 

 3.1 ข้ันตอนและวิธีการโอนยายขอมูล (20 คะแนน)  

 • มีข้ันตอนและวิธีการโอนยายขอมูล แตยังขาดความชัดเจนท้ังหมด 12 

 • มีข้ันตอนและวิธีการโอนยายขอมูล แตยังขาดความชัดเจนบางสวน 14 - 18 

 • มีข้ันตอนและวิธีการโอนยายขอมูล มีความชัดเจนครบถวน 20 

 3.2 การคำนวณความเร็วและระยะเวลาการโอนยาย (20 คะแนน)  

 • มีการคำนวณความเร็วและระยะเวลาการโอนยาย พอใช 14 

 • มีการคำนวณความเร็วและระยะเวลาการโอนยาย ดี - ดีมาก 15 - 18 

 • มีการคำนวณความเร็วและระยะเวลาการโอนยาย ดีท่ีสุด 20 

 3.3 การจัดลำดับความสำคัญของแตละโดเมน (20 คะแนน)  

 • ไมมีการจัดลำดับความสำคัญของแตละโดเมน 0 

 • มีการจัดลำดับความสำคัญของแตละโดเมน ในระดับพอใช 14 

 • มีการจัดลำดับความสำคัญของแตละโดเมน ในระดับดี 16 

 • มีการจัดลำดับความสำคัญของแตละโดเมน ในระดับดีมาก/ดีท่ีสุด 18 - 20 

 3.4 ข้ันตอนการเปลี่ยนระบบ (20 คะแนน)  

 • มีข้ันตอนการเปลี่ยนระบบ แตขาดความชัดเจนหรือขาดรายละเอียด 
(พอใช) 

14 

 • มีข้ันตอนการเปลี่ยนระบบ มีรายละเอียดและมีความชัดเจน (ดี) 16 
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 • มีข้ันตอนการเปลี่ยนระบบ มีรายละเอียดและมีความชัดเจนครบถวน
สมบูรณ (ดีมาก/ดีท่ีสุด) 

18 - 20 

 3.5 แผนการการสื่อสารกับองคกรตาง ๆ (20 คะแนน)  

 • มีการอธิบายแผนการสื่อสาร แตยังขาดความสนใจหรอืหรือความ
ชัดเจนบางสวน (พอใจ) 

14 

 • มีการอธิบายแผนการสื่อสารชัดเจน มีรูปแบบสื่อความหมายได
พอสมควร (ดี) 

16 

 • มีการอธิบายแผนการสื่อสารชัดเจน มีรูปแบบสื่อสารนาสนใจ 
หลากหลาย สื่อความหมายไดดี  (ดมีาก/ดีท่ีสุด) 

18 - 20 

4 คุณสมบัติและคุณภาพของการใหบริการ  100 

 
4.1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ SLA และความตอเนื่องในการใหบริการ
 ทางธุรกิจ (20 คะแนน) 

 

 • มีประสิทธิภาพ SLA ใหได 99.50% 14 

 • มีแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ SLA ใหไดมากกวา 99.50% และมี
การนำเสนอตัวอยางการทำงานของ BCP 

16 - 18 

 
• มีแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ SLA ใหไดมากกวา 99.50% มีการ

นำเสนอตัวอยางการทำงานของ BCP และนำเสนอแผนการดำเนินการ
ในกรณีเกิดปญหากับระบบอยางชัดเจนเปนข้ันตอน 

20 

 4.2 การคำนวณความเร็วและระยะเวลาการโอนยาย (20 คะแนน)  

 • มีการคำนวณความเร็วและระยะเวลาการโอนยายในระดับพอใจ 14 

 • มีการคำนวณความเร็วและระยะเวลาการโอนยายในระดับดี - ดีมาก 16 - 18 

 • มีการคำนวณความเร็วและระยะเวลาการโอนยายในระดับดีท่ีสุด 20 

 4.3 วิธีการจัดการปญหาอีเมลติด Blacklist (20 คะแนน)  

 • มีวิธีการจัดการปญหาการสงอีเมลติด Blacklist ขาออก 14 - 16 

 • มีวิธีการจัดการปญหาการสงอีเมลติด Blacklist ขาออก และมีวิธีการ
จัดการปญหาการรับอีเมล หากผูสงติด blacklist 

18 - 20 

 4.4 การสำรองและกูคืนขอมูล (10 คะแนน)  

 • มีข้ันตอนการสำรองและกูคืนขอมูลจาก backup 7 - 8 

 • มีข้ันตอนการสำรองและกูคืนขอมูลจาก backup และข้ันตอนการเรียก
คืน email จาก archive 

9 - 10 

 4.5 การรักษาความปลอดภัยระบบ (10 คะแนน)  
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• Penetration Test 1 ครั้ง 
• Vulnerability Assessment 2 ครั้ง 
• Preventive Maintenance 1 ครั้ง 

7 

 
• Penetration Test มากกวา 1 ครั้ง 
• Vulnerability Assessment มากกวา 2 ครั้ง 
• Preventive Maintenance มากกวา 1 ครั้ง 

8 - 10 

 4.6 การสนับสนุนการใชงาน และการรับมือกับปญหา (20 คะแนน)  

 • แสดงระบบ Incident Response และแสดงการรับมือปญหา Tier1 
& 2 และจำนวน Team Support 

14 

 
• แสดงระบบ Incident Response และแสดงการรับมือปญหา Tier1 

& 2 และจำนวน Team Support 
• แสดงระบบ Chat Support สำหรับ End User 

15 - 17 

 

• แสดงระบบ Incident Response และแสดงการรับมือปญหา Tier1 
& 2 และจำนวน Team Support 

• แสดงระบบ Chat Support สำหรับ End User 
• มี Online Manual สำหรับ End User 

 18 - 20 

5 การสาธิตการใชงานระบบ  100 

 
5.1 สาธิตการลงทะเบียนโทรศัพทมือถือสำหรับ Multi-Factor 
 Authentication และตัวอยางการ login ดวยการ Scan QR Code 
 (20 คะแนน) 

 

 • ไมสามารถทำการสาธิตไดสำเร็จไดภายใน 2 ครั้ง 0 

 • ทำการสาธิตไดสำเร็จในครั้งท่ี 2 16 

 • ทำการสาธิตไดสำเร็จโดยไมผิดพลาดเลยในครั้งแรก 20 

 
5.2 สาธิตการลงลายมือชื่อดวยการ Scan QR Code หรือ กดปุม Approve 
 และแสดงการตัวอยางไฟลที่ลงลายมือชื่อแลว เปนไฟล XML, PDF หรือ 
 Verifiable Credential (20 คะแนน) 

 

 • ไมสามารถทำการสาธิตไดสำเร็จไดภายใน 2 ครั้ง 0 

 • ทำการสาธิตไดสำเร็จในครั้งท่ี 2 16 

 • ทำการสาธิตไดสำเร็จโดยไมผิดพลาดเลยในครั้งแรก 20 

 
5.3 สาธิตการรับ-สง email ผานตัวอยางระบบจริง และสาธิตการเขาใชงาน
 ระบบ SPAM & Antivirus (20 คะแนน) 

 

 • ไมสามารถทำการสาธิตไดสำเร็จไดภายใน 2 ครั้ง 0 
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 • ทำการสาธิตไดสำเร็จในครั้งท่ี 2 16 

 • ทำการสาธิตไดสำเร็จโดยไมผิดพลาดเลยในครั้งแรก 20 

 
5.4 สาธิตใชงานระบบ Chat ผานตัวอยางระบบจริง ดังนี้ การตอบกลับแชท, 
 การปกหมุดแชท, การกำหนดระดับความสำคัญของขอความ, การสงไฟล 
 และการซอนแชทและลบขอความ (20 คะแนน) 

 

 • ไมสามารถทำการสาธิตไดสำเร็จไดภายใน 2 ครั้ง 0 

 • ทำการสาธิตไดสำเร็จในครั้งท่ี 2 16 

 • ทำการสาธิตไดสำเร็จโดยไมผิดพลาดเลยในครั้งแรก 20 

 

5.5 สาธิต e-meeting ผานตัวอยางระบบจริง ดังนี้ การเขาใชงานจาก Web 
 Browser บน Laptop, การเขาใชงานจาก Mobile Application, การ
 เพิ่มหรือยายอุปกรณระหวางการประชุมและการแชรหนาจอระหวาง
 ประชุม (20 คะแนน) 

 

 • ไมสามารถทำการสาธิตไดสำเร็จไดภายใน 2 ครั้ง 0 

 • ทำการสาธิตไดสำเร็จในครั้งท่ี 2 16 

 • ทำการสาธิตไดสำเร็จโดยไมผิดพลาดเลยในครั้งแรก 20 

 

ในการใหคะแนนการสาธิตการใชงานระบบ หากการทดสอบสาธิตแตละหัวขอ 
ไมสามารถทำไดในครั้งแรก ใหโอกาสทำการปรับปรุงแกไขเพ่ือทำการทดสอบ
สาธิตใหมไดอีกครั้งภายใน 1 ชั่วโมง และหากทดสอบสาธิตครั้งท่ี 2 แลวยังไม
สามารถทำได จะถือวาไมผานการทดสอบสาธิตในหัวขอนั้น ๆ  

 

หมายเหตุ :  ในการพิจารณาใหคะแนนในแตละหัวขอที่กำหนดเปนชวงคะแนน จะขึ้นอยูกับการจัดทำ/
อธิบาย/รายละเอียด ไดครอบคลุมครบถวนตามขอบเขตของงาน และโดยการเปรียบเทียบ
ระหวางขอเสนอของผูยื ่นขอเสนอแตละราย ขอเสนอท่ีดีที่สุดจะไดคะแนนเต็มในหัวขอนั้น 
ขอเสนอท่ีดีรองลงไปจะไดคะแนนลดหล่ันตามความเหมาะสมในชองคะแนนของหัวขอนั้น ๆ 

 


