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รายละเอียดขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) 
โครงการพัฒนาระบบใหบริการลงนามอิเล็กทรอนิกสบนเอกสารสำคัญทางการศึกษาและหนังสือราชการ

แบบรวมศนูย ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

 

 

1. ความเปนมา 

ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 เห็นชอบในหลักการ การออกเอกสารหลักฐานของทาง

ราชการผานระบบดิจิทัล โดยอาจพิจารณาใหมีการนำรองดำเนินการในภารกิจของหนวยงานที่มีผลกระทบตอ

ประชาชน สำหรับเดินหนาผลักดันการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลใหครอบคลุมทุกมิติ ยกระดับสังคมไทยสูยุคดิจทิัล

อยางเต็มรูปแบบ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หรอื สพร. ในฐานะหนวยงานท่ีชวยสงเสริมให

หนวยงานของรัฐ สามารถจัดทำเอกสารหลักฐานของทางราชการใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสนั้น จึงไดรวมมือ

กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน 

ก.พ.ร.) จัดทำโครงการพัฒนาระบบใหบริการลงนามอิเล็กทรอนิกสบนเอกสารสำคัญทางการศึกษาและหนังสือ

ราชการแบบรวมศูนยขึ้น เพื่อสนับสนุนใหโรงเรียนและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถออกเอกสารสำคัญทาง

การศึกษา เชน ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่มีความ

นาเช่ือถือ ใหบริการกับนักเรียนและผูเก่ียวของไดอยางสะดวก รวดเรว็  

ในการนี้ เพื่อใหโรงเรียนและสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน สามารถออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสได สพร. จึงไดมีความประสงคจะจัดจางโครงการพัฒนาระบบใหบริการลงนามอิเล็กทรอนิกสบน

เอกสารสำคัญทางการศึกษาและหนังสือราชการแบบรวมศูนย เพื่อชวยอำนวยความสะดวกแก โรงเรียนและ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีอาจจะยังไมมีความพรอมหรือติดขัดปญหาในการพัฒนาระบบ และสามารถตอยอดไปสู

การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตองการตอไป อีกทั้งเปน

การสนองนโยบายมติคณะรัฐมนตรีในการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผานระบบดจิิทัลได  

2. วัตถุประสงค 

2.1. เพ่ืออำนวยความสะดวกกับโรงเรยีนและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

2.2. เพ่ือสรางความนาเชื่อถือของเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส 

2.3. เพ่ืออำนวยความสะดวกกับนักเรียนในการเก็บและใชเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

2.4. เพ่ือเปนท่ียอมรบัในการดำเนินการเก่ียวกับเอกสารหลักฐานของทางราชการในรูปแบบดิจิทัล 
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3. คุณสมบัติผูเสนอราคา 

3.1. มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอ หรือ ทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เน ื ่อ งจากไมผ  าน เกณฑการประเมินผลการปฏิบ ัต ิ งานของผ ู  ประกอบการตามระเบียบท ี ่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง  

3.5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในในราชกิจจานุเบกษา 

3.7. เปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผูมีอาชีพในงานตามที่ระบุไวในเอกสารนี้ 

3.8. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอ หรือไมเปน

ผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

3.9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวาน้ัน 

3.10. ผูเสนอราคาจะตองมีผลงานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

3.10.1. มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ระบุไวในเอกสารนี้ เชน ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส เปน

ตน ในวงเงินไมนอยกวา 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) โดยตองเปนผลงานสัญญาเดียว

ยอนหลังไมเกิน 3 ป นับจากวันที่งานแลวเสร็จจนถึงวันที่ประกาศประกวดราคาหรือวันที่ยื่น

ขอเสนอ แลวแตวิธีการจัดจางที่กำหนด ซึ่งเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานภาครัฐ 

หรือหนวยงานเอกชนที่ สพร. เชื่อถือ โดยจะตองแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนา

สัญญา พรอมรับรองสำเนาถูกตองมาพรอมกันในวันย่ืนขอเสนอโครงการ 

3.10.2. หรือ มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีระบุไวในเอกสารนี้ เชน ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 

เปนตน เพื่อใหบริการในรูปแบบ Software-as-a-Service (SaaS) โดยเปนผลงานที่ทำเสร็จสิ้น 

และมีการใหบริการแลวไดเสรจ็สมบูรณจบครบสัญญา แบบรายเดอืน หรือรายป ยอนหลังไมเกิน 

3 ป นับจากวันที่งานแลวเสร็จสิ้นจบครบสัญญา จนถึงวันที่ยื ่นเอกสาร โดยจะตองแนบเอกสาร

หลักฐานสำเนาสัญญาหรือเอกสารรายละเอียดแสดงการเรียกเก็บคาบริการแบบรายเดือน หรือ

รายป หรือหลักฐานที่เกี่ยวของ เพื่อยืนยันไดวามีการใหบริการจริงกับหนวยงานภาครัฐ หรือ
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หนวยงานเอกชนที่ สพร. เชื่อถือ พรอมรับรองสำเนาถูกตองมาพรอมกันในวันที่ยื่นขอเสนอ

โครงการ 

4. การจัดทำขอเสนอ 

ผ ู ย ื ่นข อเสนอตองย ื ่นบ ัญชีเอกสารในระบบจัดซื้อจ ัดจ างภาคร ัฐด วยอ ิเล ็กทรอนิกส  (Electronic 

Government Procurement : eGP) ตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือยื่นเอกสาร

ตามที่กำหนดไวในเอกสารเชิญเสนอราคา แลวแตวิธีการจัดจางที่กำหนด โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน และจะตอง

กรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนในรูปแบบ Portable 

Document Format (PDF File) โดยจำแนกเอกสารที่ยื่นขอเสนอ ดังน้ี 

4.1. เอกสารเก่ียวกับคุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ ประกอบดวยเอกสารอยางนอย ดังตอไปนี้ 

4.1.1. หลักฐานนิติบุคคล 

1) กรณีเปนหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่ง

นายทะเบียนออกใหไมเกิน 6 เดือน กอนวันเสนอราคา พรอมบัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมี

อำนาจควบคุมพรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 

2) กรณีเปนบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคลซึ่งนายทะเบียนออกใหไมเกิน 6 เดือน กอนวันเสนอราคา พรอมหนังสือบริคณหสนธิ บัญชี

รายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมลงนามรับรองสำเนา

ถูกตอง   

4.1.2. สำเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.20) หรือ ภพ.01 หรือ ภพ.09 ของกรมสรรพากร โดยไดรับการ

รับรองความถูกตองของเอกสารจากผูมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผูประสงคจะเสนอราคา 

4.1.3. สำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญา ซึ่งแสดงถึงความมีคุณสมบัติดานผลงานของผูย่ืน

ขอเสนอตามที่กำหนดใน ขอ 3.10 

4.1.4. เอกสารหลักฐานอื ่น ๆ แสดงถึงความมีคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอตามที่กำหนดในขอ 3 และ

เอกสารอ่ืน ๆ ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e–bidding) หรอืตามที่กำหนดไวใน

เอกสารเชิญเสนอราคา แลวแตวิธีการจัดจางที่กำหนด 

4.1.5. หนังสือมอบอำนาจใหกระทำการแทนในการยื่นขอเสนอในกรณีที่ผูมีอำนาจไมสามารถทำการย่ืน

เอกสารดวยตนเอง พรอมสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่มีรูป ซึ่งออกใหโดยทางราชการและ

ยังไมหมดอายุของทั้งผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ 

4.2. ขอเสนอดานเทคนิค ประกอบดวย  

4.2.1. เอกสารอธิบายวิธีการ แนวทางการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศในโครงการ 

4.2.2. เอกสารอธิบายการบริหารโครงการและแผนดำเนินงาน 

4.2.3. เอกสารตัวอยางหนาจอการพัฒนาระบบ 
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4.2.4. เอกสารผลงานของผูยื่นขอเสนอ ประเภทเดยีวกันกับงานที่ระบุไวในเอกสารนี้ โดยใหจัดทำขอมูล

รายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน รายละเอียดระบบงานที่พัฒนา (Functional และ Non-

functional) ขั้นตอนการดำเนินงาน เปนตน 

4.2.5. เอกสารนำเสนอบุคลากรในโครงการทุกตำแหนง พรอมวุฒิการศึกษา ประสบการณ และใบ

ประกาศนียบัตรที่ไดรบั (ถามี) 

4.2.6. เอกสารขอเสนออื่น ๆ เปนประโยชนตอการพัฒนาระบบสารสนเทศในโครงการ (ถามี) 

4.2.7. รายละเอียดผูติดตอประสานงาน ไดแก ชื่อ-นามสกุล เบอรโทร อีเมล สำหรับติดตอนัดหมายเพื่อ

นำเสนอเกณฑคุณภาพ และคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอทางราชการ (ขอเสนอทางดานเทคนิค) 

4.3. ขอเสนอดานราคา 

4.3.1. ใหผูยื่นขอเสนอตองเสนอราคาในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางตามแบบและเงื่อนไขที่

กำหนดในเอกสารการจางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือยื่นเสนอราคาตามที่กำหนดไวใน

เอกสารเชิญเสนอราคา แลวแตวิธีการจัดจางท่ีกำหนด 

4.3.2. ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไว

ดวยแลว  

4.3.3. ผูยื ่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันที่ยืนยันราคาสุดทายโดย

ภายในกำหนดยืนราคา หามผูยื่นขอเสนอถอนการเสนอราคา กรณีที่ สพร. จำเปนตองขอใหผูยื่น

ขอเสนอขยายระยะเวลาการยืนราคา ผูยื ่นขอเสนอตองทำการขยายกำหนดยืนราคาให สพร. 

ตามความประสงค 

4.3.4. หากผูยื ่นขอเสนอเปนผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะ จะตองทำปรับปรุงรายละเอียดราคา

คาจางใหสอดคลองกับยอดรวมราคาที่เสนอหรือตามท่ีเจรจาตอรอง 

5. เกณฑการพิจารณาคดัเลือก 

การจัดจางครั้งนี้เปนงานที่มีความซับซอน มีขอจำกัดดานเทคนิค มีความแตกตางกันไปตามลักษณะ ชนิด 

ประเภท ของงาน และไมอยูบนพ้ืนฐานเดียวกัน สงผลใหเกิดปญหาในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ จึงกำหนดให

มีการยื่นขอเสนอดานเทคนิคเพื่อพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดานเทคนิคผานเกณฑขั้นต่ำกอน ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 65 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ขอ 83 (3) และผูยื ่นขอเสนอที่ผานการพิจารณาขอเสนอดาน

เทคนิคแลว สพร. จะพิจารณาดวยเกณฑราคาและเกณฑอื่น ๆ (ขอเสนอดานเทคนิค) มีสัดสวนน้ำหนักระหวาง

เกณฑดานราคาเทากับรอยละ 30 และเกณฑอื่น (ขอเสนอดานเทคนิค) รอยละ 70 โดยคณะกรรมการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสจะดำเนินการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอราคาในระบบอิเล็กทรอนิกสแลวตามลำดับ ดังนี้ 
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5.1. ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกันของผูยื่นขอเสนอในดานความถูกตองครบถวนของเอกสารหลักฐาน

ตาง ๆ แลวจึงพิจารณาคัดเลือกรายที่ไมมีผลประโยชนรวมกันกับรายอ่ืนๆ และมีคุณสมบัติ รวมถึงเอกสาร

หลักฐานตาง ๆ ถูกตองครบถวน จึงจะพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคเปนลำดับถัดไป  สำหรับรายที ่มี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีคุณสมบัติ หรือยื่นเอกสารหลักฐานตาง ๆ ไมถูกตองหรือครบถวน สพร. จะไม

ทำการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคาตามหลักเกณฑที่กำหนด 

5.2. พิจารณาคุณภาพ และคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอทางราชการ (ขอเสนอทางดานเทคนิค) ของผู ยื่น

ขอเสนอทุกราย หากพบวาผูยื ่นขอเสนอที่ประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตอง หรือย่ืน

หลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวน สพร. จะไมรบัพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอราย

นั้น เวนแต เปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกในสวนที่มิใชสาระสำคัญเฉพาะ และ

ความแตกตางนั้นไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื ่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการอาจ

พิจารณาผอนปรนพิจารณา เพ่ือเปนประโยชนตอ สพร. เปนสำคัญเทานั้น  

5.3. ในการพิจารณาคุณภาพ และคุณสมบัติที ่เปนประโยชนตอทางราชการ (ขอเสนอทางดานเทคนิค) 

ภายหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาผลไดดำเนินการพิจารณาผูยื่นขอเสนอที่ผานคุณสมบัติและยื่น

เอกสารครบถวนถูกตอง ตามขอ 5.1  สพร. มีสิทธิที่จะเชิญใหผูยื่นขอเสนอทุกรายผานคุณสมบัติ เขามา

นำเสนอ ชี้แจงรายละเอียดเอกสารดานเทคนิค และเอกสารประกอบการพิจารณา ตามภาคผนวก ข. ที่

ดำเนินการยื่นในวันที่ย่ืนเอกสารขอเสนอได โดยจะพิจารณาเกณฑคุณภาพ และคุณสมบัติที่เปนประโยชน

ตอทางราชการ (ขอเสนอทางดานเทคนิค) กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ 70 โดยมีเกณฑการใหคะแนน 

100 คะแนน ประกอบดวย 

5.3.1. วิธีการ แนวทางการออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศในโครงการ (คะแนนเตม็ 20 คะแนน) 

5.3.2. การบริหารโครงการและแผนดำเนินงาน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

5.3.3. ตัวอยางหนาจอการพัฒนาระบบ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

5.3.4. ผลงานของผูยื่นขอเสนอ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

5.3.5. บุคลากรในโครงการ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

ทั้งนี้ ขอเสนอคุณภาพ และคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอทางราชการ (ขอเสนอทางดานเทคนิค) ที่ผาน

เกณฑการพิจารณา จะตองไดรับคะแนนการประเมินดานคุณภาพ (Performance) ไมนอยกวารอยละ 

80  

5.4. ผูยื่นขอเสนอ คุณภาพ และคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอทางราชการ (ขอเสนอทางดานเทคนิค) ที่ผาน

เกณฑการพิจารณา ตามขอ 5.3 จะไดรับการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา ตามสัดสวนตัวแปรหลัก 

และตัวแปรรองที่กำหนด และจัดลำดับเรียงตามคะแนน ขอเสนอที่ไดรับคะแนนประเมินสูงสุดจะไดรับ

การคดัเลือก โดย สพร. จะพิจารณาเจรจาตอรองราคาตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือประโยชน สพร. ตอไป  
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5.5. กรณีผูไดรับการคัดเลือก ไมมาทำสัญญาภายในวัน และเวลาที่กำหนด สพร. มีสิทธิจะพิจารณาเรียกผูย่ืน

ขอเสนอลำดับถัดไปเพื่อเจรจาตอรอง และทำสัญญา หรืออาจดำเนินการพิจารณายกเลิกประกาศเชิญ

ชวน เพ่ือดำเนินการใหมตามวิธี หรือขั้นตอนตามระเบียบที่เก่ียวของตอไป 

6. ขอบเขตการดำเนินการ 

6.1. ดำเนินการศึกษา เก็บรวบรวมความตองการ (Requirement) ขั ้นตอน และกระบวนการทำงานที่

เกี่ยวของสำหรับการพัฒนาระบบใหบริการลงนามอิเล็กทรอนิกสบนเอกสารสำคัญทางการศึกษาและ

หนังสือราชการแบบรวมศูนย เพื่อใชรวมในการวิเคราะหและออกแบบระบบไดอยางครบถวนถูกตอง 

พรอมทั้งสรุปเปนเอกสารขอกำหนดความตองการระบบ 

6.2. ดำเนินการวิเคราะห และออกแบบระบบใหบริการลงนามอิเล็กทรอนิกสบนเอกสารสำคัญทางการศึกษา

และหนังสือราชการแบบรวมศูนย พรอมทั้งจัดทำเอกสารการวิเคราะหและออกแบบระบบ รวมถึงโครง

ราง Wireframe ของระบบ 

6.3. ดำเนินการพัฒนาระบบใหบริการลงนามอิเล็กทรอนิกสบนเอกสารสำคัญทางการศึกษาและหนังสือ

ราชการแบบรวมศูนย โดยการพัฒนาระบบตองสอดคลองตาม ภาคผนวก ก. คุณสมบัติทางเทคนิค  

6.4. การวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบในโครงการ ตองมีความสอดคลองตาม ขอเสนอแนะมาตรฐาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเปนตอธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ขมธอ.) ดังนี้ 

6.4.1. ขมธอ. 11-2560 : วาดวยการจัดทำหนังสอืรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

6.4.2. ขมธอ. 14-2560 : วาดวยการใชขอความ XML สำหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ระหวางหนวยงาน 

6.4.3. ขมธอ. 25-2563 : วาดวยขอความอิเล็กทรอนิกสสำหรับใบประมวลผลการศึกษา 

6.5. จัดเตรียมใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Digital Certificate) สำหรับใชในโครงการ จำนวนไมเกิน 30 

ใบรับรอง ระยะเวลา 2 ปนับจากวันท่ีติดตั้งใบรับรอง โดยมีคณุสมบัติอยางนอย ดังนี้ 

6.5.1. ผูออกใบรับรอง ตองไดรับรองตามมาตรฐาน ISO27001 และ Webtrust for CA  

6.5.2. ผูออกใบรับรอง ตองอยูภายใต Thailand National Root CA 

6.5.3. ใบรับรอง ตองไดรับความเชื่อถือ (Trust) จากโปรแกรมตาง ๆ เชน Google Chrome เปนตน 

6.6. ดำเนินการศึกษากระบวนงานและโครงสรางขอมูลของระบบงานที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหและออกแบบ

แนวทางการเชื่อมโยงใหครอบคลุมการพัฒนาระบบ โดยการสัมภาษณและศึกษาขอมูลจากหนวยงานที่

เก่ียวของ โดยมีระบบงาน ดังนี้ 

6.6.1. ระบบ SGS ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6.6.2. ระบบ Secondary ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ 

6.6.3. ระบบงานทะเบียน ของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 

6.7. กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของโครงสรางพ้ืนฐานที่ผูวาจางตองจัดเตรียม ใหเพียงพอตอการใชงานในวงกวาง 

(Production) 
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6.8. ดำเนินการติดตั้งระบบที่พัฒนาในโครงการ บนโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่ผูวาจาง

หรือคณะทำงานของผูวาจางกำหนด  

6.9. ทดสอบระบบจากมุมมองผูใชงาน (User Acceptance Test) ใหสามารถใชงานไดอยางถูกตองสมบูรณ 

โดยแบงการทดสอบเปน 2 ชวง ดังนี้ 

6.9.1. ทดสอบการทำงานของระบบรวมกับผูวาจาง 

6.9.1.1. นำเขาขอมูลตางๆ เพ่ือทดสอบภายในตามที่ผูวาจางรองขอ 

6.9.1.2. จัดทำสรุปผลการทดสอบ พรอมทั้งแกไขขอผิดพลาดที่เกิดจากการขั้นตอนการทดสอบ 

6.9.2. ทดสอบการทำงานของระบบรวมกับผูใชงานที่เก่ียวของ 

6.9.2.1. นำเขาขอมูลตางๆ เพ่ือทดสอบภายในตามที่ผูวาจางรองขอ 

6.9.2.2. จัดทำสรุปผลการทดสอบ พรอมทั้งแกไขขอผิดพลาดที่เกิดจากการขั้นตอนการทดสอบ 

6.10. ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ กอนการใชงานจริง (Pre-Production) โดยจะตองผานการ

ทดสอบ ดังน้ี 

6.10.1. การทดสอบดานประสิทธิภาพของระบบงาน (Performance Test)  

6.10.2. การทดสอบดานความปลอดภัย (Security Test) จนกวาจะผานมาตรฐานดานความมั่นคง

ปลอดภัยระบบสารสนเทศที่ผูวาจางกำหนด 

6.10.3. ทดสอบการสำรองขอมูลและการกูคืนระบบ (Backup & Restore) 

6.10.4. จัดทำสรุปผลการทดสอบ พรอมท้ังแกไขขอผิดพลาดที่เกิดจากการขั้นตอนการทดสอบ 

6.11. จัดฝกอบรมการใชงานระบบที่พัฒนาในโครงการ ประกอบดวย  

6.11.1. การจัดฝกอบรมแบงเปน 2 หลักสูตร ดังน้ี  

6.11.1.1. หลักสูตรสำหรบัผูดูแลระบบ ระยะเวลาอยางนอย 3 ชั่วโมง 

6.11.1.2. หลักสูตรสำหรบัผูใชงาน ระยะเวลาอยางนอย 3 ชั่วโมง 

6.11.2. ผูรับจางตองจัดเตรียมวิทยากรและเอกสารประกอบการอบรม โดยรูปแบบการอบรมตามที่ผู

วาจางหรือคณะทำงานของผูวาจางกำหนด 

6.11.3. จัดทำเอกสารคูมือและเอกสารประกอบการฝกอบรม ในรูปแบบเอกสาร Microsoft Word และ 

PDF File เปนอยางนอย หรือในรูปแบบตามท่ีผูวาจางหรือคณะทำงานของผูวาจางกำหนด ดังนี้ 

6.11.3.1. คูมือสำหรับผูดูแลระบบ (Admin Manual) 

6.11.3.2. คูมือสำหรับผูใชงาน (User Manual) 

6.11.3.3. คูมือสำหรับติดตั้งและตั้งคา (Configuration) ตาง ๆ 

6.12. ดำเนินการจัดทำคลิปวีดีโอประกอบดวยภาพและเสียง ที่เกี่ยวของกับโครงการ เชน คลิปวีดีโอแนะนำ

โครงการ คลิปวีดีโออธิบายการใชงานระบบอยางยอ เปนตน จำนวนไมนอยกวา 2 คลิป ความยาว 3-5

นาที โดยตองจัดทำโครงรางเสนอผูวาจาง หรือคณะทำงานของผูวาจางกอนจัดทำ 
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6.13. รับประกันผลงานและดูแลรักษาระบบใหมีความพรอมใชงานเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป หลังถัดจาก

วันที่คณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับงานงวดสุดทายของโครงการเปนที่เรียบรอยเสร็จสมบูรณ โดยไมมี

คาใชจายใดๆ และตองปฏิบัติตามรายละเอียดใน หัวขอ 12 การรับประกันผลงาน / การบำรุงรักษา 

6.14. จัดเตรียมบุคลากรสำหรับปรับแกไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของระบบ เชน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประทับ

เวลา (Time Stamp) บนเอกสารสำคัญทางการศึกษา เปนตน ในระหวางการรับประกันผลงานจำนวนไม

นอยกวา 30 Man-day 

6.15. การบริหารและติดตามความคืบหนาของโครงการ โดยผูรบัจางจะตองเขารวมประชุมกับทางผูวาจาง เพื่อ

รายงานความกาวหนาโครงการ พรอมจัดทำรายงานการประชุม (Minute of Meeting) สงใหกับผูวาจาง 

7. บุคลากรในโครงการ 

เพื่อใหการดำเนินงานตามขอบเขตงานนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูรับจางจะตองจัดใหมีทีมงานท่ีมีความรู  

ความเชี่ยวชาญ ประสบการณในการจัดทำและพัฒนาระบบฐานขอมูลระบบงานคอมพิวเตอร อยางนอยดงัตอไปนี้ 

ลำดับ ตำแหนง วุฒิการศกึษา ประสบการณ 

 

ระยะเวลา 

(เดือน/คน) 

จำนวน 

(คน) 

1 ผูจัดการโครงการ ปริญญาโท 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร/

สาขาที่เก่ียวของ) 

11 ป 6 1 

2 นักวิเคราะหและออกแบบ

ระบบสารสนเทศอาวุโส 

ปริญญาโท 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร/

สาขาที่เก่ียวของ) 

10 ป 6 1 

3 นักวิเคราะหและออกแบบ

ระบบสารสนเทศ 

ปริญญาตร ี

(เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร/

สาขาที่เก่ียวของ) 

5 ป 6 1 

4 ผูเช่ียวชาญเรื่องการจัดทำ

ระบบลงลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกส 

ปริญญาโท (เทคโนโลยีสารสนเทศ/

คอมพิวเตอร/สาขาที่เก่ียวของ) 

ประสบการณ 11 ป 

11 ป 6 1 

5 นักพัฒนาระบบอาวุโส ปริญญาตร ี

(เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร/

สาขาที่เก่ียวของ) 

10 ป 5 1 

6 นักพัฒนาระบบ ปริญญาตร ี

(เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร/

สาขาที่เก่ียวของ) 

5 ป 5 4 

7 วิศวกรระบบ ปริญญาตร ี

(เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร/

สาขาที่เก่ียวของ) 

5 ป 2 1 

8 เจาหนาที่ทดสอบระบบ ปริญญาตร ี 5 ป 2 2 
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ลำดับ ตำแหนง วุฒิการศกึษา ประสบการณ 

 

ระยะเวลา 

(เดือน/คน) 

จำนวน 

(คน) 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร/

สาขาที่เก่ียวของ) 

9 ผูประสานงานโครงการ ปริญญาตร ี

(เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร/

สาขาที่เก่ียวของ) 

5 ป 6 1 

10 เจาหนาที ่จัดทำเอกสารและ

รายงาน 

ปริญญาตร ี(ไมจำกัดสาขา) 2 ป 6 1 

8. ระยะเวลาดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินงานทั้งหมด 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (นับรวมวันหยุดราชการ) 

9. การสงมอบงาน 

ผูรับจางตองสงมอบงานใหแกผูวาจางโดยสงมอบเปนเอกสารจำนวน 1 ชุด และสงมอบเปนขอมูลดิจิทัลที่

สามารถแกไขไดในรปูแบบเอกสาร Microsoft Word และ PDF File เปนอยางนอย ในสื่อบันทึกขอมูลดิจิทัลแบบ 

Thumb drive จำนวน 1 ชุด โดยการสงมอบงานแบงเปน 3 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 สงมอบภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา รายละเอียดการสงมอบดังนี้ 

1) แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาที่ใชในการดำเนินงานของแตละขั้นตอนตลอดทั้งโครงการ 

บุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ ตามที่กำหนดในขอ 7 บุคลากรในโครงการ โดยตอง

นำเสนอใหผูวาจางหรือคณะทำงานของผูวาจางรับทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลง

นามในสัญญา 

2) เอกสารขอกำหนดความตองการระบบ (System Requirement Specification – SRS) 

3) เอกสารการวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Design Specification - SDS) ซึ่งตอง

ประกอบดวย  

 แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram หรือ Use Case Diagram)  

 แผนภาพแสดงความสัมพันธของเอนทิตี้ (Entity Relationship Diagram)  

 พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 

 แบบตัวอยางหนาจอ (Screen Layout) พรอมขั้นตอนการทำงานสำหรับแตละ

หนาจอ 

 แบบตัวอยางรายงาน (Report Layout) ที่เก่ียวของกับระบบทั้งหมด 

4) เอกสารสรุปการประชุมทุกครั้งที่เขาดำเนินงาน อยางนอยประกอบดวย การประชุมเริ่มตน

โครงการ การประชุมสัมภาษณเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชงานหรือการประชุมเพื่อสรุปหรือ

การนำเสนอความกาวหนาโครงการ 
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งวดที่ 2 สงมอบภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา รายละเอียดการสงมอบดังนี้ 

1) แบบโครงราง (Wireframe) ของระบบ 

2) เอกสารสรุปผลการติดตั้งระบบในโครงการ สำหรับใชในการทดสอบระบบ 

3) เอกสารสรุปผลการทดสอบระบบทั้งหมด พรอมทั้งแกไขขอผิดพลาดที่เกิดจากการข้ันตอน

การทดสอบ 

4) แนวคิดการออกแบบและโครงรางการจัดทำคลปิวีดีโอที่เก่ียวของกับโครงการ 

5) เอกสารสรุปการประชุมทุกครั้งที่เขาดำเนินงาน 

งวดที่ 3 สงมอบภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา รายละเอียดการสงมอบดังนี้ 

1) รหัสตนฉบับ (Source Code) ระบบใหบริการลงนามอิเล็กทรอนิกสบนเอกสารสำคัญทาง

การศึกษาและหนังสอืราชการแบบรวมศูนย ฉบับสมบูรณพรอม Library ของผูรับจาง และ 

Library 3rd Party อ่ืน ๆ (ถามี) 

2) เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินการ (Final Report) ซึ่งตองประกอบดวย  

 บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 

 เอกสารการวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Design Specification - SDS)  ท่ี

สอดคลองตามการพัฒนาจริง 

 รายงานการวิเคราะหและออกแบบแนวทางการเชื่อมโยงระบบงานอื่นท่ีเก่ียวของ 

 เอกสารสรุปผลการติดตั้งระบบในโครงการ สำหรับการใชงานจริง (Production) 

 รายงานการจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Digital Certificate) 

 เอกสารสรุปผลการฝกอบรมการใชงาน หลักสูตรสำหรับผูดูแลระบบและผูใชงาน 

3) เอกสารคูมือและเอกสารประกอบการฝกอบรมการใชงานที่เกี่ยวของ อยางนอยดังนี้ 

 คูมือสำหรับผูดูแลระบบ (Admin Manual) 

 คูมือการใชงานระบบ (User Manual) 

 คูมือสำหรับติดตั้งและตั้งคา (Configuration) ตางๆ 

4) คลิปวีดีโอบันทึกการจัดฝกอบรมการใชงาน หลักสูตรสำหรบัผูดูแลระบบและผูใชงาน 

5) คลิปวีดีโอที่เก่ียวของกับโครงการ จำนวน 2 คลิป 

6) เอกสารสรุปการประชุมทุกครั้งท่ีเขาดำเนินงาน 

10. เงื่อนไขการชำระเงิน 

ผูวาจางจะชำระคาจางใหแกผูรับจางเปนเช็คขีดครอม หรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส โดยผูวาจางจะหัก

ภาษี คาธรรมเนียมธนาคารและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจากมูลคาของคาจาง ซึ่งผูรับจางจะตองชำระไว

ตามกฎหมายดวย 
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ซึ่งในการชำระคาจางจะมีงวดการแบงชำระเปน 3 งวด โดยผู วาจางจะจายชำระเงินแตละงวดตอเมื่อ 

ผูวาจางไดตรวจรับมอบงานประจำงวดถูกตองครบถวนดังนี้ 

10.1. งวดที่ 1 : จายรอยละ 30 ของวงเงิน ตามขอบเขตการดำเนินงานในโครงการฯ เมื่อผูรับจางสงมอบงาน

งวดที่ 1 ครบถวน สมบูรณ ถูกตองทุกรายการ และคณะกรรมการไดตรวจรับเรียบรอยแลว 

10.2. งวดที่ 2 : จายรอยละ 40 ของวงเงิน ตามขอบเขตการดำเนินงานในโครงการฯ เมื่อผูรับจางสงมอบงาน

งวดที่ 2 ครบถวน สมบูรณ ถูกตองทุกรายการ และคณะกรรมการไดตรวจรับเรียบรอยแลว  

10.3. งวดที่ 3 : จายรอยละ 30 ของวงเงิน ตามขอบเขตการดำเนินงานในโครงการฯ เมื่อผูรับจางสงมอบงาน

งานที่ 3 ครบถวน สมบูรณ ถูกตองทุกรายการ และคณะกรรมการไดตรวจรับเรยีบรอยแลว 

11. วงเงินในการจัดหา 

จำนวนเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาใชจายทั้งปวง

แลว 

12. การรับประกันผลงาน / การบำรุงรักษา 

การใหบริการบำรุงรักษา ซอมแซมแกไขระบบงาน ภายใตโครงการนี้ ผูรับจางตองทำการบำรุงรักษาซอมแซม

แกไขระบบงานใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีดังเดิมตลอดระยะเวลาที่รับประกัน โดยระยะเวลาที่รับประกัน 1 ป 

เริ่มนับถัดจากวันที่ผูรับจางสงมอบงานถูกตองครบถวน และคณะกรรมการตรวจรับของผูวาจางทำการตรวจรับ

งานงวดสุดทายของโครงการเรียบรอย ภายในเงื่อนไขดังนี้ 

12.1. การรับแจงเหตุในกรณีมีเหตุชำรุดบกพรอง หรือ ความขัดของของระบบงาน ผูรับจางตองสามารถรับแจง

ไดทุกวันทำการ (วันทำการ หมายถึง วันจันทร - วันศุกร ยกเวนวันหยุดราชการ ชวงเวลา 08.30 น. - 

17.30 น.) ทั้งทางโทรศัพทพื้นฐาน โทรศพัทเคลื่อนที่และจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) โดยหลังจากที่

ผูรับจางไดรับแจงเหตุแลวจะตองตอบกลับภายใน 30 นาที ทางโทรศัพทพื้นฐาน หรือ โทรศัพทเคลื่อนที่ 

หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 

12.2. การแกไขปญหา ในกรณีที่ระบบงานในโครงการ เกิดขัดของ ทำใหฟงกชันการทำงานหลักของระบบไม

สามารถใชงานได ผูรับจางจะตองดำเนินการแกไขใหเรียบรอย ภายใน 4 ชั่วโมง นับจากวันที่ไดรับแจง 

แตหากมีกรณีที่มีเหตุผิดพลาดจากอุปกรณฮารดแวรเสียหายที่เปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แตมิไดเกิด

ความผิดพลาดจากระบบงาน ผูรับจางจะตองดำเนินการติดตาม รายงานผลตรวจสอบ เสนอวิธีการแกไข 

พรอมทั้งระยะเวลาในการแกไขใหแลวเสร็จ โดยระบุถึงวัน เวลา สถานที่ อาการ สาเหตุ วิธีแกไข และ

สถานภาพปจจุบันของระบบ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยทำใหเกิดความลาชาในการแกไข โดยผูรับจางจะตอง

รายงานความคืบหนาให สพร. ทราบทุกวันนับจากวันสิ้นสุดกำหนดการแกไข จนถึงวันที่ดำเนินการแกไข

แลวเสรจ็ 

12.3. การแกไขปญหา ในกรณีที่ระบบงานในโครงการ เกิดขัดของ แตสามารถหาวิธีการใหระบบใชงานไปพลาง

กอนได (Workaround) ผูรับจางตองดำเนินการแกไขใหเรียบรอย ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ไดรับ

แจง 
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12.4. การเขาดำเนินการแกไขปญหาผูรับจางสามารถดำเนินการแกไขใหแลวเสร็จ ไดทั้งแบบ On-site หรือ 

แบบ Online 

12.5. การรายงานปญหา เมื่อมีการตรวจสอบและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเรียบรอยแลว ผูรับจางจะตอง

จัดทำรายงานให สพร. ทราบทุกครั้ง ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ตรวจสอบและแกไขแลวเสร็จ 

โดยระบุถึงวัน เวลา อาการ สาเหตุ และวิธีการแกไข ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยทำใหเกิดความลาชาในการ

บริการ ทาง สพร. จะรายงานความคืบหนาใหทราบทุกวันนับจากวันสิ้นสุดกำหนดการแกไข จนถึงวันที่

ดำเนินการแกไขแลวเสรจ็ 

12.6. การบำรุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) 

12.6.1. ระหวางรับประกันผลงาน ผูรับจางตองจัดสงพนักงานเขาดำเนินการบำรุงรักษาระบบงานใหยังคง

สามารถใชงานอยางปกติ เปนประจำในภาวะปกติอยางนอย 3 ครั้งในระยะเวลา 1 ป โดยตอง

แจงผูวาจางใหทราบกอนลวงหนาอยางนอย 5 วันทำการ 

12.6.2. ผู ร ับจางจะตองตรวจสอบระบบเพื ่อใหระบบพรอมสำหรับการทำงานอยางตอเนื ่อง โดย

ดำเนินการดังนี้ ตรวจสอบสถานะของระบบ ประสิทธิภาพของระบบ (Performance) ตรวจสอบ

ขอผิดพลาดของโปรแกรม การจัดเก็บขอมูลของระบบและพื้นที่การใชงาน (Disk Space) อยาง

ตอเนื่อง และปรับปรุงแกไขใหระบบสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมจัดทำรายงาน

ผลการบำรุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) สงมอบภายใน 5 วันทำการ หลังจาก

เขาดำเนินการบำรุงรักษาแลว ในรูปแบบเอกสารจำนวน 1 ชุด 

13. เงื่อนไขการปรับ 

13.1. กรณีที่ผูรับจางไมสามารถดำเนินการไดตามขอกำหนด หรือไมสามารถสงมอบงานไดตามเงื่อนไขที่กำหนด

ไวในเอกสารนี้ ผูรับจางจะตองชำระคาปรับในอัตรารอยละ 0.1 ของมูลคางานตามสัญญาท้ังหมด แตตอง

ไมต่ำกวาวันละ 100 บาท จนกวาจะสามารถดำเนินการไดตามขอกำหนดหรือจนกวาสงมอบงานได

ถูกตองครบถวนโดยเศษของวันจะถือเปนหนึ่งวันเต็ม 

13.2. ผูรับจางมีหนาที่บำรุงรักษาและซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอตลอดระยะเวลาตามที่

กำหนดในขอ 12 การรับประกันผลงาน / การบำรุงรักษา  ดวยคาใชจายของผูรับจาง กรณีท่ีผูรับจางไม

สามารถดำเนินการได ผูรับจางตองยอมใหผูวาจางคิดคาปรับเปนรายชั่วโมง ในอัตรารอยละ 0.035 ของ

มูลคาสัญญาตอชั่วโมง ในชวงเวลาที่ไมสามารถใชงานไดในสวนที่เกินกวากำหนดเวลาขัดของขางตน โดย

เศษของชั่วโมงจะถือเปนหนึ่งชั่วโมงเต็ม 

14. สิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

“ผูรับจาง” จะตองทำงานโดยสรางสรรคงานตามวัตถุประสงคของการจางดวยความคิดและความสามารถของ

ผูรับจางเองและตองไมทำการคัดลอกหรือละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอ่ืน 
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สิทธิในทรัพยสินทางปญญาของขอมูลเอกสารและงานที่ “ผูรับจาง” ไดจัดทำขึ้นใหตกเปนของ “ผูวาจาง” 

และบรรดาขอมูลเอกสาร ตลอดจนงานที่ “ผูรับจาง” ไดจัดทำขึ้นนี้ใหถือเปนความลับและตกเปน กรรมสิทธิ์และ

สิทธิของ “ผูวาจาง” แตเพียงผูเดียวโดยหามมิให “ผูรับจาง” นำไปเผยแพรหรือพัฒนาตอกับบุคคลอื่นที่มิใชผูวา

จาง โดยไมไดรับการอนุญาตเด็ดขาด 

กรณีที่ “ผูรับจาง” มีความจำเปนตองการนำขอมูลเอกสารและงานทั้งหมด (ผลงานที่เกิดจากการวาจาง) ที่ 

“ผูรับจาง” ไดจัดทำขึ้น ไปดำเนินการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑอื่น ๆ เพื่อทำการขายสินคานั้น “ผูรับจาง” จะตอง

ทำความตกลงกันกับ “ผูวาจาง” เปนลายลักษณอักษรกอนดำเนินการ โดยการทำเปนหนังสือเห็นชอบจากทั้งสอง

ฝาย 

“ผูรับจาง” จะตองสงมอบขอมูลเอกสารและงานทั้งหมดที่ “ผูรับจาง” ไดจัดทำขึ้นใหแก “ผูวาจาง” เมื่อ

สิ้นสุดสัญญานี้ โดยผูรับจางอาจเก็บสำเนาขอมูล เอกสารและงานที่ผูรับจางไดจัดทำขึ้น ตามสัญญานี้ไวกับตนได

แตตองไมนำขอความในเอกสารนั้นไปใชในกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวกับงาน โดยไมไดรับความยินยอมลวงหนาจาก 

“ผูวาจาง” กอน 

ขอมูล เอกสาร รูปภาพ วีดีโอ หรือสื่อใด ๆ ที่ไดจากผูวาจาง หรือผูที่รับจางนำมาใชประกอบการดำเนินงาน 

“ผูรับจาง” ตองเก็บรักษาไวเปนความลับ หามมิใหเผยแพรโดยมิไดอนุญาตจาก “ผูวาจาง”เปนลายลักษณอักษร 

และตองสงคนืผูวาจางเมื่อดำเนินการแลวเสร็จ 

“ผูรับจาง” จะตองรับผิดตอความเสียหายจากการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือสิทธิในทรัพยสินทาง

ปญญา หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น อันเกิดจากการที่ ผูรับจาง ตัวแทน หรือลูกจางของ “ผูรับจาง” นำมาใชใน

การปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ตลอดจนรับผิดชอบในคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนี้ ทั้งนี้หากบุคคลภายนอก

กลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองใดวามีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพยสินทางปญญาใด ๆ หรือสิทธิอื่นใด “ผูรับ

จาง” ตองดำเนินการทั้งปวงเพ่ือให การกลาวอางหรือ การเรียกรองดังกลาวระงบัสิ้นไปโดยเร็ว หาก “ผูรับจาง” มิ

อาจกระทำไดและ “ผูวาจาง” ตองรบัผิดชอบใชคาเสียหาย ตอบุคคลภายนอกอันเนื่องจากผลแหงการละเมิดสิทธิ

ดังกลาว “ผูรับจาง”ตองเปนผูชำระคาเสียหาย คาปรับและคาใชจายรวมทั้งคาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความ

แทน “ผูวาจาง” ทั้งนี้ “ผูวาจาง” จะแจงให “ผูรับจาง” ทราบเปน ลายลักษณอักษร เมื่อ “ผูวาจาง” ไดรับการ

กลาวอาง หรือการใชสิทธิเรียกรองดังกลาวโดยไมชักชา 

15. การเก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับ 

ผูรับจางจะตองจัดการเก็บรักษาขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงานตามสัญญานี้ที่ผูรับจางไดรับจากผูจาง 
ซึ่งรวมถึงขอมูลตาง ๆ ที่ ผูจางไดจัดทำขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานนี้อยางเปนความลับ และ/หรือความลับทาง
การคาของผูจาง และผูรับจางตองหามาตรการในการจัดเก็บขอมูลที่เปนความลับใหมิดชิด ทั้งนี้ ผูรับจางจะตอง
ลงนามใน “สัญญาไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ” พรอมสัญญาจาง 

16. ขอตกลงประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

ผูรับจางตกลงรับจางทำงานในโครงการฯ นี้ ซึ่งในการดำเนินการดังกลาว ผูวาจางไดมอบหมายหรือแตงตั้ง
ใหผูรับจางเปนผูดำเนินการกระบวนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย ขอมูลสวนบุคคล (“การประมวลผล
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ขอมูล”) แทนหรือในนามของผูวาจาง ดังนั้น ผูรับจางในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะตองปฏิบัติตาม
ขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ตามขอกำหนดใน “ขอตกลงประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” ที่แนบ
ทายสัญญา 

17. เงื่อนไขอื่น ๆ 

16.1. ผูวาจาง ทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการดำเนินการจางโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้

เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสำคัญ 

16.2. ผูวาจาง สงวนสิทธิ์ท่ีจะดำเนินการจัดทำสัญญาเมื่อไดรบัการจัดสรรงบประมาณแลวเทานั้น 

16.3. ผูเสนอราคา ซึ่ง ผูวาจาง ไดคัดเลือกไวแลว ไมมาทำสัญญาหรือขอตกลงภายในกำหนดเวลา โดยไมมีเหตุ

อันสมควร ผูวาจาง สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาวาผูเสนอราคานั้น เปนผูทิ ้งงานและจะแจงเวียนใหสวน

ราชการตาง ๆ ทราบตอไป 

16.4. ผูวาจาง สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของ

สำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

16.5. ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทำสัญญาจะตองวางหลักประกันสัญญาจำนวนรอยละ ๕ ของมูลคา

สัญญา 

16.6. ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอด

หนึ่ง เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก ผูวาจาง แลว 

16.7. ขอมูลและเอกสารใด ๆ ที่ผู รับจางไดรับทราบหรือไดรับจาก ผูวาจาง หรือลูกคาของ ผูวาจาง รวมทั้ง

ผลงานท่ีสงมอบ ผูรับจางจะตองถือเปนความลับ ไมนำไปเผยแพรใหบุคคลใดทราบเปนอันขาด เวนแตจะ

ไดรับการอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจาง 

16.8. ผูวาจาง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจายเงินทันที และ/หรือเรียกเงินคืน หากผูรับจางไมสามารถสงมอบ

งานไดตามขอกำหนดและเงื่อนไขการจาง (TOR) ขอหนึ่งขอใดก็ดี เวนแตการที่ผูรับจางไมสามารถสงมอบ

งานไดดังกลาวเปนผลมาจากเหตุสุดวิสัย ความผิดของ ผูวาจาง หรือมิไดเกิดจากความผิดของฝายหนึ่งฝาย

ใด 

18. หนวยงานที่รับผิดชอบ  

สวนใหคำปรึกษาและถายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล ฝายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ สำนักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล (องคการมหาชน) 
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19. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม ไดท่ี 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร 108  ถนนรางน้ำ 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

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

คุณสมบัติทางเทคนิค 

 

1. ดานคณุสมบัติท่ัวไป 
1.1 สามารถใชงานและแสดงผลไดแบบ Responsive บน Web Browser เชน Microsoft Edge (Chromium), 

Google Chrome, Safari, Firefox เปนตน โดยรองรับในการแสดงผลในมุมมอง Desktop กอนและ
ปรับปรุงไปเปนมุมมอง Mobile 

1.2 พัฒนาออกแบบระบบใหมี ความสวยงาม ทันสมยั ใชงานงาย สอดคลองกับเทคโนโลย ีพฤติกรรมและความ
ตองการของผูใชงาน 

1.3 ออกแบบพัฒนาระบบใหมีสวนการติดตอผูใชงาน (Front End) และสวนการบริหารจัดการระบบ (Back 
End) สำหรับผูท่ีมีสิทธิ์ตามที่กำหนด 

1.4 ระบบตองเปดใหระบบงานอื่นๆ ที ่เกี ่ยวของ สามารถเชื ่อมโยงได ในรูปแบบ Application Program 
Interface (API)  

1.5 มีการจัดเก็บประวัติการใชงาน (Application Log) และการเขาใชงานระบบ (Access Log) และสามารถ
เรียกดู หรือสืบคนขอมูลได ในรูปแบบรายวัน รายเดือน รายป 

1.6 ระบบสามารถรองรับการโจมตีจากผูไมประสงคดีได 
 
2. สวนการพัฒนาระบบ 
 

 

ภาพท่ี 1-1 แสดงแนวคิดการออกแบบและพัฒนาระบบใหบริการลงนามอิเล็กทรอนิกสบนเอกสารสำคัญทาง

การศึกษาและหนังสือราชการแบบรวมศูนย 
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2.1 ระบบสามารถสรางเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประกอบดวย ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
ประกาศนียบัตร (ปพ.2) เปนอยางนอย ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดอยางนอย ดังนี้  
2.1.1 สามารถสรางเอกสารสำคัญทางการศึกษา ที่มีลายมือชื ่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) 

แบบองคกรกำกับเอกสาร และมีการประทับเวลา (Time Stamp) (ถามี) โดยเรียกใช API สำหรบั
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนกิส 

2.1.2 ระบบสามารถตั้งคาใหเปดหรือปดการประทับเวลา (Time Stamp) ได โดยแยกการตั้งคาจำแนก
ตามหนวยงาน 

2.1.3 สามารถสรางลิงคเพ่ือใหเจาของเอกสารมาดาวนโหลดเอกสารสำคัญทางการศึกษา ที่มีลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ได 

2.2 ระบบสามารถสราง PDF เอกสารสำคัญทางการศึกษาอื่น ๆ จากการแปลง docx + JSON + XML เปน 
PDF โดยเรียกใช API ลงทะเบียนเอกสาร(DocumentID) จากการแปลง docx เปน PDF ตามมาตรฐาน 
PDF/A-3 

2.3 สามารถดาวนโหลดไฟลเอกสารสำคัญทางการศึกษา ที่มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสกำกับเรียบรอยแลว มา
จัดเก็บลงฐานขอมูล โดยเรียกใช API ดาวนโหลดเอกสาร จากที่ สพร. จัดเตรยีมไวให 

2.4 สามารถลบไฟลเอกสารสำคัญทางการศึกษา ที่มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสกำกับเรียบรอยแลวออกจากระบบ
ได ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดอยางนอย ดังนี้ 

2.4.1.1 รองรับการลบไฟลเอกสารสำคัญทางการศึกษาเฉพาะผูมีสิทธ์ิเทานั้น 
2.4.1.2 รองรับการลบไฟลเอกสารสำคัญทางการศึกษาตามระยะเวลาที่ระบุ 
2.4.1.3 รองรับการลบไฟลเอกสารสำคัญทางการศึกษาอัตโนมัติ โดยการระบุชวงเวลา 

Expired date 
2.5 รองรับการลงนามเอกสารสำคัญทางการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ที่มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส แบบบุคคล 

โดยเรียกใช API ลงลายมือชื่ออิเลกทรอนิกสแบบบุคคลดวยรูปภาพลายเซ็น หรือโดยวิธีการอื่นๆ ซึ่ง
ประกอบดวยรายละเอียดอยางนอย ดังนี้  
2.5.1 การสรางลงลายมือชื่อของผูลงนาม รองรบัการสรางอยางนอย ดังนี้ 

2.5.1.1 สามารถใหผูลงนามวาดลายมือชื่อผานระบบ 
2.5.1.2 สามารถใหผูลงนามอัปโหลดรูปภาพลายมือชื่อจากเครื่องคอมพิวเตอร 

2.5.2 สามารถบริหารจัดการลายมือชื่อของผูลงนามแตละโรงเรียนได 
2.5.3 สามารถระบุตำแหนงของลายมือชื่อที่จะใหลงนามในเอกสาร พรอมทั้งระบุชื่อ และวันที่ลงนาม

เอกสารได 
2.5.4 สามารถกำหนดลำดับชั้นของการลงนามไดอยางนอย 2 ลำดับชั้น 
2.5.5 ผูลงนามสามารถแสดงความคดิเห็นกอนการลงนามได 
2.5.6 รองรับการยืนยันตัวตน 2 ข้ันตอนของผูลงนาม (Two-Factor Authentication) กอนการลงนาม

เอกสาร โดยระบบสามารถตั้งคาใหเปดหรือปดการใชงานได 
2.5.7 รองรับการลงนามเอกสารประเภทเดยีวกัน พรอมกันไดหลายฉบับ 
2.5.8 สามารถจำกัดสิทธิ์ในการเขาถึงเอกสารใหเฉพาะผูใชงานที่มีรายชื่ออยูในลำดับการอนุมัติเทานั้น 

ที่มีสิทธิใ์นการเรยีกดูเอกสารได 
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2.5.9 สามารถสงอีเมลแจงเตือนผูใชงานที่มีรายชื่ออยูในลำดับการอนุมตัิ 
2.5.10 ผูลงนามสามารถอนุมัติงานเพื่อสงงานใหผูลงนามในลำดับถัดไปได และสามารถไมอนุมัติงานเพ่ือ

สงงานกลับไปยังผูท่ีเริ่มสรางงาน พรอมทั้งสามารถกรอกเหตุผลของการไมอนุมัติงานได 
2.6 สามารถเพิกถอนเอกสารสำคัญทางการศึกษา ท่ีมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสกำกับเรียบรอย โดยเรียกใช API 

เพิกถอนการใชงานเอกสาร (Revoked) 
2.7 รองรับการนำเขาและเก็บขอมูลลงฐานขอมูล ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดอยางนอย ดังน้ี 

2.7.1 รองร ับชองทางการนำเข าข อมูลเพ ื ่อสร างเอกสารสำคัญทางการศ ึกษาที ่ม ีลายม ือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส อยางนอย 3 ชองทาง ประกอบดวย 
2.7.1.1 สรางผานหนาเว็บไซตดวยการอัปโหลดไฟล โดยสามารถอัปโหลดไฟลพรอมกันได

หลายไฟลในคราวเดียวกัน    
2.7.1.2 สรางผาน Web Service หรือ API 
2.7.1.3 สรางผาน SFTP Protocol 

2.7.2 การนำเขาขอมูลเพื่อสรางเอกสารสำคัญทางการศึกษาที่มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส รองรับไฟล
อยางนอย 4 รูปแบบ ประกอบดวย 
2.7.2.1 รูปแบบ PDF file เพื่อสรางเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบ PDF file ที่มี

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสกำกับเอกสารและมีการประทับเวลา (Time Stamp) (ถามี) 
2.7.2.2 รูปแบบ PDF file + XML เพ่ือสรางเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรปูแบบ PDF file

ท่ีมี XML กำกับ และมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสกำกับเอกสารและมีการประทับเวลา 
(Time Stamp) (ถามี) 

2.7.2.3 รูปแบบ Text file เพื่อสรางเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบ PDF file ที่มี
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสกำกับเอกสารและมีการประทับเวลา (Time Stamp) (ถามี) 

2.7.2.4 รูปแบบ excel หรือ CSV เพ่ือสรางเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบ PDF file 
ที่มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสกำกับเอกสารและมีการประทับเวลา (Time Stamp) 
(ถาม)ี 

2.7.3 รองรับการนำเขาแบบรายงานผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ปพ.3) ในรูปแบบไฟล excel เพ่ือดงึขอมูลจากไฟลดังกลาว จัดเก็บลงฐานขอมูล เชน ชุดท่ี เลขที่ 
เลขประจำตัวนักเรียน เลขบัตรประชาชน เปนอยางนอย 

2.7.4 ระบบสามารถนำขอมูลจากขอ 2.7.3 มาแสดงในเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และ
ประกาศนียบัตร (ปพ.2) ได เชน ขอมูลชุดท่ี เลขที่ เปนตน 

2.7.5 ระบบรองรับการบันทึกขอมูล (Key in) เขาระบบ เชน ชุดที่ ปพ.1, เลขที่ ปพ.1, เลขที่ ปพ.2 
เปนตน เพ่ือมาระบุรายการขอมูล (Data Field) ลงบนเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
และประกาศนียบัตร (ปพ.2) ได 

2.7.6 รองรับการนำเขาไฟลรูปภาพของนักเรียน โดยรองรับนามสกุลไฟล เชน .jpg, png, gif เปนตน   
เพ่ือมาระบุรายการขอมูล (Data Field) ลงบนเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ได 

2.8 มีหนาการใชงานสำหรบันักเรยีน ประกอบดวยการทำงานอยางนอย ดังน้ี 
2.8.1 สามารถย่ืนคำรองเพ่ือขอออกเอกสารสำคญัทางการศึกษาได 
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2.8.2 สามารถตรวจสอบสถานะการดำเนนิการได 
2.8.3 สามารถเขาดูและดาวนโหลดเอกสารสำคัญทางการศึกษา ที่มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital 

Signature) ได 
2.9 รองรับการบริหารจัดการผูใชงาน สำหรับผูดูแลระบบ ประกอบดวยการทำงานอยางนอย ดังนี้ 

2.9.1 สามารถกำหนดบทบาท และสิทธ์ิการใชงานของผูใชงานได 
2.9.2 สามารถบริหารจัดการบัญชีผูใชงานระบบ ไดแก เพ่ิม ลบ แกไข เรียกดู 
2.9.3 รองรับการกำหนดกลุมของผูใชงานไดหลายระดับ 
2.9.4 สามารถเปด/ปด การใชงานระบบของผูใชงานได 
2.9.5 สามารถเรียกดู สืบคน และตรวจสอบรายละเอียดประวัติการใชงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

ในระบบ (Log) ได 
2.10 ระบบสามารถจัดทำรายงานได ประกอบดวยการทำงานอยางนอย ดังนี้ 

2.10.1 สามารถจัดทำรายงานสรางเอกสารสำคัญทางการศึกษา จำแนกตามวัน เดือน ป  
2.10.2 สามารถจัดทำรายงานสรางเอกสารสำคัญทางการศึกษา จำแนกตามหนวยงาน 
2.10.3 สามารถจัดทำรายงานสรางเอกสารสำคัญทางการศึกษา จำแนกตามรูปแบบขอมูล  
2.10.4 สามารถจัดทำรายงานสรางเอกสารสำคัญทางการศึกษา จำแนกตามชองทางนำเขาขอมูล 
2.10.5 สามารถสงออก (Export) ขอมูลรายงาน ในรูปแบบไฟล PDF หรือ Excel  
2.10.6 สามารถสืบคนขอมูลเพ่ือแสดงรายงานตามเงื่อนไขที่กำหนดได 
2.10.7 สามารถแสดงสถานะภาพรวม (Dashboard) เพื่อรายงานสถานะขอมูลตาง ๆ ในรูปแบบกราฟ 

หรือตาราง 
2.11 มีระบบบริหารจัดการขอมูล (Content Management System) ใหสามารถบริหารจัดการขอมูลได อยาง

นอยดังนี้ 
2.11.1 ภาพรวมโครงการ 
2.11.2 ชองทางการติดตอ 
2.11.3 เงื่อนไขการใชบริการ 

2.12 การลงทะเบียน (Registration) และยืนยันตัวบุคคล (Authentication) 
2.12.1 ระบบที่พัฒนาขึ้นตองรองรับการลงทะเบียน (Register) และยืนยันตัวบุคคล (Authenticate) 

โดยใชระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (Digital ID) (https://connect.egov.go.th) ของ สพร. หรือ
ระบบยืนยันตัวบุคคลอื่นที่ผูวาจางหรือคณะทำงานของผูวาจางกำหนด 

2.12.2 เมื ่อผู ใชงานลงทะเบียนแลว สามารถรองรับการยืนยันเขาใชงานระบบของผู ใชงานแตละ
หนวยงานดวยรหัสเฉพาะ (Access Token/Authorized Code) หรือวิธีการอ่ืนๆ ตามท่ีผูวาจาง
หรือคณะทำงานของผูวาจางกำหนด 

  



  หนา 20 / 23 

 
ลงนามผูกำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        (นายอุสรา วิสารทานนท) ลงนาม...อุสรา วิสารทานนท..... วันที่.....27/5/2565... 
กรรมการ                  (นายสุพัชรินทร กิ่งแกว) ลงนาม...สุพัชรินทร กิ่งแกว.......            ครั้งที่.............2............. 
กรรมการและเลขานกุาร   (นางสาวจิราภรณ นิตยาธารกีุล) ลงนาม...จิราภรณ นิตยาธารีกุล.......  

   

ภาคผนวก ข 

เกณฑคุณภาพ และคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอทางราชการ (ขอเสนอทางดานเทคนิค) 

 

1. การพิจารณาใหคะแนนของตัวแปรหลัก (1) (รอยละ 30) 

 ระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัฯ จะดำเนินการประมวลผลคะแนนใหจากราคาที่ยื่น  

2. การพิจารณาใหคะแนนตัวแปรรอง (2) (รอยละ 70)  

 รายละเอียดเอกสารที่ผู ยื ่นขอเสนอ ตองดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณภาพ และ

คุณสมบัติที่เปนประโยชนตอทางราชการ (ขอเสนอดานเทคนิค) และตองดำเนินการยื่นในวันที่ยื่นขอเสนอ 

โดย มีรายละเอียดดังนี ้

1) เอกสารอธิบายวิธีการ แนวทางการออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศในโครงการ 

2) เอกสารอธิบายการบริหารโครงการและแผนดำเนินงาน 

3) เอกสารตัวอยางหนาจอการพัฒนาระบบ 

4) เอกสารผลงานของผูย่ืนขอเสนอ ประเภทเดียวกันกับงานที่ระบุไวในเอกสารนี้  

5) เอกสารนำเสนอบุคลากรในโครงการทุกตำแหนง  

6) เอกสารขอเสนออื่น ๆ เปนประโยชนตอการพัฒนาระบบสารสนเทศในโครงการ (ถามี) 

 เกณฑการใหคะแนนตัวแปรรอง (2) ดานคุณภาพ และคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอทางราชการ (ขอเสนอดาน

เทคนิค) 

เกณฑพจิารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) คะแนน หลักฐาน 
1. วิธีการ แนวทางการออกแบบ 
และพัฒนาระบบสารสนเทศใน
โครงการ (คะแนนเต็ม 20 
คะแนน) 

1.1 นำเสนอรายละเอียดของ
โครงการ และขอบเขตงานใน
โครงการ 

10 คะแนน นำเสนอรายละเอียดของ
โครงการ และขอบเขตงาน
ในโครงการ พรอมเทคนิค
ของวิธีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

1.2 นำเสนอรายละเอียดทาง
เทคนิคของวิธีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

10 คะแนน 

2. การบริหารโครงการและแผน
ดำเนินงาน (คะแนนเต็ม 10 
คะแนน) 

2.1 นำเสนอแผนการดำเนิน
โครงการ 

5 คะแนน ตารางแผนการดำเนินงาน 
พรอมการประเมินความ
เสี่ยงและแผนการจัดการ
ความเสี่ยง 

2.2 การประเมินความเสี่ยงและ
แผนการจัดการความเสี่ยง 

5 คะแนน 

3. ตัวอยางหนาจอการพฒันา
ระบบ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

3.1 นำเสนอตัวอยางหนาจอการ
พัฒนาระบบ 

30 คะแนน จัดทำตัวอยางหนาจอการ
พัฒนาระบบที่สอดคลองกับ
ความตองการในโครงการ 
พรอมอธิบายแนวคิดในการ
ออกแบบ 
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เกณฑพจิารณา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) คะแนน หลักฐาน 
4. ผลงานของผูย่ืนขอเสนอ 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

4.1 ประเภทผลงาน 10 คะแนน ใหจัดทำขอมูลรายละเอียด
ขอบเขตการดำเนินงาน 
รายละเอียดระบบงานที่
พัฒนา (Functional และ 
Non-functional) ขั้นตอน
การดำเนินงาน เปนตน 

4.2 จำนวนผลงาน 10 คะแนน 

5. บุคลากรในโครงการ (คะแนน
เต็ม 20 คะแนน) 

5.1 การสอบทานวุฒิการศึกษา
บุคลากรตามขอกำหนด 

10 คะแนน นำเสนอบุคลากรในโครงการ
ทุกตำแหนง พรอมวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ 
และใบประกาศนียบัตรที่
ไดรับ (ถามี) และหาก
บุคลากรในโครงการดีกวา
ขอกำหนด ใหระบุไวในหมาย
เหตุ 

5.2 การสอบทานประสบการณ
บุคลากรตามขอกำหนด 

10 คะแนน 

 

1. วิธีการ แนวทางการออกแบบ และพฒันาระบบสารสนเทศในโครงการ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

เกณฑพจิารณา สัดสวนรอยละ 
0 50%-80% 81%-100% 

1.1 นำเสนอรายละเอียดของ
โครงการ และขอบเขตงานใน
โครงการ (คะแนนเต็ม 10 
คะแนน) 

ไมอธิบาย
รายละเอียดของ
โครงการ และ
ขอบเขตงานใน

โครงการ 

มีการอธิบายรายละเอียด
และขอบเขตโครงการ 
รวมถึงกระบวนการที่

เกี่ยวของ และแนวทางการ
เชื่อมโยงขอมูลกับ

ระบบงานอื่น 

- มีการอธิบายรายละเอียดและ
ขอบเขตโครงการ รวมถึง

กระบวนการที่เก่ียวของ และ
แนวทางการเชื่อมโยงขอมูลกับ

ระบบงานอื่น 
- รายละเอียดและขอบเขต

โครงการที่อธิบายมีความชัดเจน 
แสดงใหเห็นวามีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับโครงการ 
1.2 นำเสนอรายละเอียดทาง
เทคนิคของวิธีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ (คะแนนเต็ม 
10 คะแนน) 

ไมอธิบาย
รายละเอียดทาง

เทคนิคของวิธีการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

มีการนำเสนอรายละเอียด
ทางเทคนิคของวิธีการ

พัฒนาระบบสารสนเทศใน
โครงการ เชน System 
Workflow , System 
Architecture Design 

เปนตน 

- มกีารนำเสนอรายละเอียดทาง
เทคนิคของวิธีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในโครงการ เชน 

System Workflow , System 
Architecture Design เปนตน 
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เกณฑพจิารณา สัดสวนรอยละ 
0 50%-80% 81%-100% 

- มีความชัดเจนครบถวน 
เหมาะสมและสามารถดำเนินงาน

ไดจริง 
 

2. การบริหารโครงการและแผนดำเนินงาน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
เกณฑพจิารณา สัดสวนรอยละ 

0 80% 81%-100% 
2.1 นำเสนอแผนการดำเนิน
โครงการ (คะแนนเต็ม 5 
คะแนน) 

ไมอธิบายแผนการ
ดำเนินโครงการ 

- มีการนำเสนอแผนการ
ดำเนินงานตามท่ีกำหนด
แตละกิจกรรม สอดคลอง

กับวัตถุประสงคการ
ดำเนินงาน ตั้งแตต้ังแตเร่ิม

จนสิ้นสุดโครงการ 
- มีรายละเอียด

ผูรับผิดชอบในแตละ
กิจกรรมสอดคลองกับ
บุคลากรที่นำเสนอ 

- มีการนำเสนอแผนการ
ดำเนินงานตามท่ีกำหนดแตละ

กิจกรรม สอดคลองกับ
วัตถุประสงคการดำเนินงาน 
ตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ 

- มีรายละเอียดผูรับผิดชอบในแต
ละกิจกรรมสอดคลองกับบุคลากร

ท่ีนำเสนอ 
- มีการนำเสนอแผนการ

รับประกันผลงาน 
2.2 การประเมินความเสี่ยง
และแผนการจัดการความ
เสี่ยง (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ไมอธิบายการ
ประเมนิความเสี่ยง
และแผนการจัดการ

ความเสี่ยง 

- มีการอธิบายการประเมินความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในแตละ
กิจกรรมและแผนการจัดการ

ความเสี่ยง 

 
3. ตัวอยางหนาจอการพฒันาระบบ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

เกณฑพจิารณา สัดสวนรอยละ 
0 50%-80% 81%-100% 

3.1 นำเสนอตวัอยางหนาจอ
การพัฒนาระบบ (คะแนนเต็ม 
30 คะแนน) 

ไมมีการนำเสนอ
ตัวอยางหนาจอการ

พัฒนาระบบ 

มีการนำเสนอตัวอยาง
หนาจอการพัฒนาระบบท่ี

สอดคลองกับความ
ตองการในโครงการ 

- มีการนำเสนอตัวอยางหนาจอ
การพัฒนาระบบที่สอดคลองกับ

ความตองการในโครงการ  
- ตัวอยางหนาจอมีความ

เหมาะสม ใชงานงายและสามารถ
ดำเนินงานไดจริง 
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4. ผลงานของผูย่ืนขอเสนอ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
เกณฑพจิารณา สัดสวนรอยละ 

0 80% 81%-100% 
4.1 ประเภทผลงาน (คะแนน
เต็ม 10 คะแนน) 

ไมมีผลงานตาม
ขอกำหนด 

มีผลงานประเภทเดียวกัน
กับงานท่ีระบุไวในเอกสาร
นี้ เชน ระบบลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน ใน
รูปแบบ Software-as-a-
Service (SaaS) จำนวน 1 

ผลงาน 

มีผลงานประเภทเดียวกันกับงาน
ที่ระบุไวในเอกสารนี้ เชน ระบบ
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส เปน
ตน ในรูปแบบงานโครงการ โดยมี

มูลคาโครงการมากกวา หรือ
เทากับ 2,000,000 บาท จำนวน 

1 ผลงาน 
4.2 จำนวนผลงาน (คะแนน
เต็ม 10 คะแนน) 

ไมมีผลงานตาม
ขอกำหนด 

มีผลงานและประสบการณ
ในการจัดทำระบบลง

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส  
ในรูปแบบงานโครงการ 
โดยมีมูลคาโครงการ
มากกวา หรือเทากับ 

2,000,000 บาท หรือการ
พัฒนาระบบสารสนเทศใน

รูปแบบการใหบริการ 
Software as a service 
จำนวนมากกวา 1 ผลงาน 

มีผลงานและประสบการณในการ
จัดทำระบบลงลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส  ในรูปแบบงาน
โครงการ โดยมีมูลคาโครงการ

มากกวา หรือเทากับ 2,000,000 
บาท หรือการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในรูปแบบการ
ใหบรกิาร Software as a 
service จำนวนมากกวา 1 

ผลงาน โดยใหคะแนนตามจำนวน
ผลงานมากนอย เปรียบเทยีบกับ

ผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนดวย 

 
5. บุคลากรในโครงการ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

เกณฑพจิารณา สัดสวนรอยละ 
0 80% 81%-100% 

5.1 การสอบทานวุฒิ
การศกึษาบุคลากรตาม
ขอกำหนด (คะแนนเต็ม 10 
คะแนน) 

วุฒกิารศึกษา
บุคลากรท่ีเสนอใน
โครงการไมตรงตาม

ขอกำหนด 

วุฒิการศึกษาบุคลากรทุก
ตำแหนงที่เสนอใน
โครงการตรงตาม

ขอกำหนด 

วุฒิการศึกษาบุคลากรที่เสนอใน
โครงการดีกวาขอกำหนด โดย

เปรียบเทียบกับผูยื่นขอเสนอราย
อ่ืนดวย 

5.2 การสอบทาน
ประสบการณบุคลากรตาม
ขอกำหนด (คะแนนเต็ม 10 
คะแนน) 

ประสบการณ
บุคลากรท่ีเสนอใน
โครงการไมตรงตาม

ขอกำหนด 

ประสบการณบุคลากรทุก
ตำแหนงที่เสนอใน
โครงการตรงตาม

ขอกำหนด 

ประสบการณบุคลากรท่ีเสนอใน
โครงการดีกวาขอกำหนด โดย

เปรียบเทียบกับผูยื่นขอเสนอราย
อ่ืนดวย 

 


