ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference)
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เห็นชอบให้หน่วยงานราชการนามาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government
Website Standard) ที่สานักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ดาเนินการไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน เพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายของการบูรณาการ
เชื่อมโยงภาครัฐ (Connected Government) ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง ปัจจุบัน สพร. ได้กาหนดมาตรฐาน
เว็บไซต์ เวอร์ชัน 2.0 (Government Website Standard Version 2.0) รวมถึงให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ดาเนินการ
ตามแผนการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งกาหนดให้ สพพ. ดาเนิน
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เพื่อปรับปรุงระบบ
เว็บไซต์ให้มีรูปแบบตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 2.0 และปรับปรุงเว็บไซต์ให้ มีรูปแบบที่ทันสมัย มีเนื้อหาที่เป็น
ปัจจุบัน รวมถึงมีระบบอินทราเน็ตกับระบบเว็บไซต์ไว้เป็นระบบปฏิบัติการเดียวกัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแล
และบารุงรักษา
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงมีความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงเว็บไซต์ภาพลักษณ์ที่ทันสมัย
และเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 นอกจากนี้ ในระบบเว็บไซต์ควรรวมระบบอินทราเน็ตไว้เป็น
ระบบปฏิบัติการเดียวกัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลและบารุงรักษา รวมถึงมีระบบสารองข้อมูล และมีระบบ
ป้องกันผู้บุกรุกภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของ สพพ. ด้วยเทคนิคการออกแบบที่ทันสมัยสามารถสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และภารกิจของ สพพ. พร้อมทั้ง วางโครงสร้างพื้นฐานในการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล บน
เว็บไซต์ให้เหมาะสม ง่ายต่อการเข้าถึงเนื้อหา และอยู่ภายใต้มาตรฐานที่กาหนดไว้ รวมทั้ง พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการดาเนินงานของ สพพ.
2.2 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ให้สามารถรองรับการแสดงผลข้อมูลต่างๆ ของ สพพ.
บนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี
ง่ายต่อการใช้งานสาหรับให้บริการแก่ประชาชน
2.3 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสามารถในการ
บริหารจัดการข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของ สพพ.
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3. คุณสมบัตผิ ู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ ประกอบการตามระเบียบที่รัฐ มนตรีว่ าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ ทิ้งงานเป็นหุ้ นส่ ว น
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงาน
3.8 ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายอื่ น ที่ เข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่ ผู้ ว่ า จ้ า ง
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็ กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็ กทรอนิ กส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบั ญชี กลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
3.12 ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
3.14 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีผลงาน อย่างน้อย 2 ผลงาน โดยผลงานที่แล้วเสร็จให้กับ
หน่วยงานของรัฐที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาทต่อสัญญา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับย้อนหลังจาก
วันที่ยื่นซองข้อเสนอการประกวดราคาจ้างในครั้งนี้ โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงาน สาเนาสัญญา หรือใบสั่ง จ้าง
และข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ของผลงานดังกล่าว ตามวงเงินแนบมาด้วย ทั้งนี้ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มีห นั งสื อรั บ รองผลงาน ส าเนาสั ญญา หรือใบสั่ งจ้าง และข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ของผลงาน
ที่เกี่ยวข้องไม่ครบตามจานวนที่กาหนดไว้ สพพ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจ ารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและไม่มีสิทธิ์ได้รับ
การพิจารณาต่อไป
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3.15 ผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้อ งจดทะเบียนเป็นนิ ติบุค คลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกั บบริก ารให้
คาปรึกษาแนะนา วิเคราะห์ พัฒนา ออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมดูแล วางระบบ บารุงรักษา และซ่อมแซมเกี่ยวกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคานี้ ในประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
ณ วันที่ยื่นเสนอซองข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยแนบสาเนาเอกสารหลักฐาน
คุณสมบัติดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารรายละเอียดทางด้านเทคนิค
3.16 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) หรือได้รับการรับรองสินค้า Made in Thailand ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) หรือมีหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)
3.17 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
3.18 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อให้ สพพ. มีความเชื่อมั่นว่า
ผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอราคาจะสามารถทางานได้ ทันที และสามารถส่ งมอบผลงานที่แล้ ว เสร็จสมบูรณ์ไ ด้ทั น ตาม
กาหนดเวลา โดยต้องเสนอรายชื่อและจานวนผู้ปฏิบัติงานโครงการเป็นอย่างน้อย ดังนี้
(1) ผู้จัดการโครงการ จานวน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า มีหลักฐาน
แสดงประสบการณ์และผลงานในการบริ หารโครงการให้กับหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีผลงานที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 โครงการ
(2) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) จานวน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
สูงกว่า ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้ องมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
(3) นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer) จานวน 2 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
สูงกว่า ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
(4) นักพัฒนาเว็บไซต์ (Programmer, Web Developer) จานวน 2 คน วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
(5) นั ก ทดสอบและปรั บ ปรุ ง ระบบ (Tester, Technician Support) จ านวน 2 คน
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
(6) เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จานวน 1 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
โดยบุคลากรแต่ละคน จะต้องส่งประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ประวัติประสบการณ์
ตามความเชี่ยวชาญ พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป และแนบแผนผังแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบของ
บุคลากรที่ทางานตามโครงการฯ ในครั้งนี้ หากมีบุคลากรที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ประจาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ต้องมีหนังสือยืนยันการร่วมดาเนินการด้วย
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4. ขอบเขตการดาเนินโครงการ
4.1 จัดทาแผนดาเนินโครงการ (Project Plan) พร้อมรายละเอียด (Detailed Implementation
Plan) และผลการวิเคราะห์
4.2 ออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม กราฟิก รูปแบบการนาเสนอข้อมูลของเว็บไซต์ให้สวยงาม
ทันสมัยสามารถสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี สอดคล้องกับอัตลักษณ์และภารกิจของ สพพ. รวมทั้ง มีรายละเอียดเนื้อหา
และข้อมูลสารสนเทศที่สอดคล้องกับภารกิจ และกาหนดแนวทางการนาเสนอข้อมูลให้เหมาะสมแต่ละกลุ่มผู้ใช้งาน
4.3 ออกแบบและพัฒ นาเว็บ ไซต์ ให้ ส ามารถแสดงผลบน Web Browser ต่างๆ ได้อย่างถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม ได้ แ ก่ Mozilla Firefox version 78, Microsoft Edge และ Google Chrome version 83 เป็ น
อย่างน้อย
4.4 จัดทาระบบให้รองรับการใช้งานได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
4.5 ติดตั้ง Secure Socket Layer : SSL หรือการเข้ารหัสข้อมูลบนเว็บไซต์ของระบบ เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการใช้งาน
4.6 ติดตัง้ ระบบบริหารจัดการตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รองรับการจัดการการ
ขอความยินยอมในการเก็บคุกกี้เพื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของระบบ
4.7 จัดทาคู่มือที่ใช้ในการอบรม ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์และเอกสาร
4.8 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันการใช้งานระบบงานเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ดาเนินการ
ติดตั้งและส่งมอบระบบ และ สพพ. หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ ตรวจรับและตกลงรับมอบงานทั้งหมด
โดยถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแล บารุงรักษาระบบงานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
อยู่เสมอ และจะต้องดาเนินการบารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เมื่อผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้
ใช้งานได้ดีดังเดิมตามข้อกาหนดและขอบเขตของงานดังกล่าว ทั้งนี้ รวมถึงการพัฒนาหรือการปรับเปลี่ยนแก้ไข
รายละเอียดของระบบตามที่ สพพ. กาหนด ซึ่งคิดเป็นค่า ใช้จ่ายในการพัฒนาของผู้ รับจ้าง อย่างน้อย 15 วัน
เพื่อให้ระบบสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและการ Upgrade Software ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง โดย สพพ. ไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
4.9 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สพพ. รวมถึ ง ให้ ส อดคล้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงการรักษาความลับข้อมูลของ สพพ.
4.10 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบหรือจัดให้มี Data Backup (Mirror Backup) ตลอดเวลา และจัดเก็บ
Log Tracking ตามลั ก ษณะของงานแต่ ล ะระบบ (Application log) ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วามปลอดภั ย ทาง
คอมพิวเตอร์ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ไม่น้อยกว่า 90 วัน เพื่อให้
สามารถทบทวน ติดตามหรือตรวจสอบความผิดปกติในการเข้าถึงระบบได้ (Audit log)
4.11 ผู้ รั บ จ้ างต้องวางแผนในการดาเนินการแปลงข้อมูล (Convert Data) โอนย้าย และนาเข้า
ข้อมูลของระบบเว็บไซต์ จากระบบหรือฐานข้อมูลเดิม และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดที่จาเป็นต่อการทางาน มายังระบบ
ใหม่ได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน (Data Migration) เพื่อให้สามารถเริ่มต้นใช้งานระบบเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์
โดยต้องสามารถนาเข้าข้อมูลย้อนหลังได้ทั้งหมด รวมถึงทดสอบการกู้คืนระบบ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
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4.12 ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์ สพพ. การวิเคราะห์และออกแบบให้สอดคล้องและ
เหมาะสมตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชั่น 2.0 และตามมาตรฐานความั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมในการรับ
การโจมตีทางไซเบอร์ในปัจจุบันได้
4.13 ผู้ รั บจ้ างต้องติดตั้งและพัฒนาระบบ ทดสอบการทางาน (Performance Testing) ของระบบ
รวมถึงปรับแต่งการทางาน (Tuning performance) และเงื่อนไขต่างๆ ของระบบ พร้อมทั้ง เชื่อมโยงกับระบบงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.14 ผู้รับจ้างต้องพัฒนาระบบให้สามารถรองรับการแสดงผล Data Visual ในรูปแบบ Interactive
ได้
4.15 ผู้รับจ้างต้องพัฒนาและเชื่อมต่ อโปรแกรมด้วยระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่เป็นซอฟต์แวร์
Open Source ด้วย MariaDB หรือ MySQL ทั้งนี้ ต้องเป็นของแท้ที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย และ สพพ. เป็นผู้มีสิทธิ์
ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
5. คุณลักษณะเฉพาะของระบบงาน
5.1 คุณลักษณะของระบบบริหารจัดการเว็บไซต์
5.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม กราฟิก รูปแบบการนาเสนอ
ข้อมูลของเว็บไซต์ของ สพพ. โดยคานึงถึงการรองรับงานบริการประชาชนตามภารกิจของ สพพ. พร้อมทั้ง พัฒนา
เว็บไซต์ของ สพพ. รวมทั้ง เว็บไซต์รองด้วยเทคนิคการออกแบบที่ทันสมัย สามารถสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์และภารกิจของ สพพ. พร้อมทั้ง วางโครงสร้างพื้นฐานในการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลบนเว็บไซต์ให้
เหมาะสม ง่ายต่อการเข้าถึงเนื้อหา รายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) มาตรฐานเว็ บ ไซต์ ภ าครั ฐ 2.0 (Government Website Standard) ตามที่
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้กาหนด
(2) ข้อกาหนดขององค์การมาตรฐาน เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web Consortium :
W3C) คณะริ เ ริ่ ม ด าเนิ น การท าให้ เ ว็ บ เข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ( Web Accessibility Initiative : WAI)
ตามข้ อ ก าหนดการท าให้ เ นื้ อ หาเว็ บ สามารถเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ รุ่ น 2.0 หรื อ ดี ก ว่ า (Web Content
Accessibility Guidelines 2.0 : WCAG 2.0) ในเกณฑ์ความสาเร็จ ระดับ AA
(3) ข้อกาหนดของ W3C สาหรับ HyperText Markup Language (HTML) อย่างน้อย
ระดับ 4.01 (HTML 4.01/XHTML 1.0)
(4) หากเว็บไซต์ใช้ Cascading Style Sheets (CSS) ควรสอดคล้องกับข้อกาหนดของ
W3C สาหรับ CSS ระดับ 1
(5) ข้ อ เสนอแนะมาตรฐานการรัก ษาความมั่ น คงปลอดภัยส าหรับ เว็ บไซต์ (EDTA
Recommendation on ICT Standard for Electronic Transactions) ว่าด้วยมาตรฐานการรักษาความมั่น คง
ปลอดภัยสาหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard)
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5.1.2 ออกแบบและพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ส าหรั บ สพพ. ที่ ส ามารถบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ผ่ า น
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) ออกแบบและพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ห ลั ก คื อ เว็ บ ไซต์ สพพ. ภายใต้ ชื่ อ โดเมนเดิ ม
ที่สามารถรองรับการแสดงผลได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเนื้อหาข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์จะต้อง
ถูกต้อง สมบูรณ์ ครอบคลุมเนื้อหาตามที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์มาแล้วอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องออกแบบโครงร่าง
เว็บไซต์ (Template) ที่สามารถสื่อสารภาพลักษณ์ให้เว็บไซต์หลักเลือกใช้เป็นโครงร่างหลักได้
(2) ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถรองรับการใช้งานและแสดงผลได้บนหน้าจอ
ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices) ต่างๆ โดยจะต้องรองรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้เป็น
อย่างน้อย ซึ่งเว็บไซต์ต้องสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบลาดับในการนาเสนอข้อมูลให้ตอบสนองกับความต้องการของ
ผู้ใช้งานในแต่ละ Device ได้โดยอัตโนมัติ
(3) ระบบสามารถแสดงผลผ่ า น Web Browser บนอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ตั้ ง โต๊ ะ
(Desktop), อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook), อุปกรณ์แท็บเลต (Tablet), และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart
phone) ภายในเว็บไซต์เดียวได้โดยสมบูรณ์ (Responsive Website)
(4) ระบบสามารถส่งออก (Export) รายงานในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดย
อยู่ในรูปแบบ PDF, Excel หรือ CSV Text File เป็นอย่างน้อย
5.1.3 ผู้ รั บ จ้ างต้องพัฒ นาเว็บไซต์ห ลักให้ มี Web Service ให้ บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
Website ที่เกี่ยวข้องได้ในรูปแบบ JSON ตามที่ สพพ. กาหนด
5.1.4 ผู้รับจ้างต้องพัฒนาเว็บไซต์หลักให้รองรับการทางานร่วมกับโซเซียลเน็ตเวิร์ค (Social
Network) ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี Facebook, Twitter, Google plus หรื อ อื่ น ๆ (ถ้ า มี ) สามารถแสดงความคิ ด เห็ น
(Comment) กดไลท์ (Link) หรื อถูกใจ, แบ่งปัน (Share) กระทู้ข่าวและบทความภายในเว็บ ไซต์ กับโซเชี ย ล
เน็ตเวิร์คของผู้ใช้บริการเองได้
5.1.5 ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งเสนอแผนการด าเนิ น งานบริ ห ารเนื้ อ หาและบ ารุ ง รั ก ษาเว็ บ ไซต์
(Maintenance) ในอนาคตหลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงานตามขอบเขตของงานนี้ โดยให้เสนอแผนการ
ดาเนินงานและค่าใช้จ่ายแบบรายปี เป็นระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ สพพ. สงวนสิทธิ์ในการที่จะว่าจ้างให้ผู้รับจ้างดูแล
ตามที่เสนอการพัฒนาต่อไป
5.1.6 ผู้รับจ้างต้องนาเข้าข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ตามข้อกาหนดของ สพพ.
5.1.7 ผู้รับจ้างต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (Content Management System :
CMS) ที่ใช้ส าหรั บ การพัฒ นาและปรั บ ปรุงเว็บไซต์ โดยมีความสามารถในการจัดทา Portal Web ในลั กษณะ
Dynamic ที่มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
(1) มีการทางานในลักษณะ Web-based Application ที่ทางานผ่าน Web Browser
ได้โดยไม่จาเป็นต้องอาศัยโปรแกรมอื่น
(2) ระบบสามารถรองรับระบบปฏิบัติการ (Operation System : OS) Windows 7
ขึ้นไป
(3) ผู้รับจ้างต้องพัฒนาเว็บไซต์ตามหลัก SEO (Search Engine Optimization) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการถูกค้นหาด้วย Google Search Engine และอธิบายวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการถูก
ค้นหาดังกล่าว ลงในรายงานผลการออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์
(4) เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MariaDB หรือ MySQL
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(5) รองรับรหัสข้อมูลแบบ Unicode, UTF-8 ได้เป็นอย่างน้อย
(6) สามารถเก็บข้อมูลและแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(7) ระบบต้องเข้ารหัสข้อมูลที่เป็นความลับ ได้แก่ รหัสผ่าน
(8) การเชื่อมต่อฐานข้อมูลต้องเชื่อมต่อด้วยสิทธิ์ของเจ้าของฐานข้อมูลเท่านั้น
(9) มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยให้กับ Web Application
5.1.8 ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถกาหนดคุณลักษณะของระบบได้ อย่างน้อย ดังนี้
(1) URL ของเว็บไซต์
(2) Title ที่แสดงบน Title Bar ของ Browser
(3) Description หรือคาอธิบายเกี่ยวกับเว็บไซต์
(4) Keywords คาค้นหลักที่ใช้ในการค้นหาจาก Search Engine ของเว็บไซต์
5.1.9 ระบบบริหารจัดการเมนู (Menu) มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถสร้าง แก้ไข ลบ เมนูหลัก และเมนูย่อย รวมทั้ง ย้ายตาแหน่งของเมนูได้
(2) สามารถใส่รูปภาพ และสัญลักษณ์ประกอบเมนูได้
5.1.10 ระบบบริหารข่าวหรือบทความ ที่ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลข่าว หรือบทความได้
โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถสร้าง แก้ไข ลบ กลุ่มของข่าวหรือบทความได้
(2) สามารถสร้าง แก้ไข ลบ หัวข้อและเนื้อหาของข่าวหรือบทความได้
(3) สามารถใส่รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ประกอบหัวข้อข่าวได้
(4) สามารถกาหนดสถานะการใช้งาน เปิด/ปิด การแสดงผลของข่าวหรือบทความได้
(5) สามารถกาหนดช่วงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดในการเผยแพร่ข้อมูลได้
(6) สามารถรองรับ การแนบเอกสารในรู ปแบบไฟล์ ไ ด้ ห ลายรูป แบบ ได้ แ ก่ doc,
docx, xls, xlsx, pdf, zip, และ rar โดยสามารถเลือกแนบไฟล์ทั้งแบบ 1 ไฟล์ และหลายไฟล์พร้อมกันได้
(7) มีเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเนื้อหาข่าวหรือบทความเป็นลักษณะ Text Editor
ที่สามารถใช้งานได้โดยง่าย ในลักษณะคล้ายโปรแกรมประเภท Word
(8) สามารถแสดง Content ได้ตามรูปแบบที่กาหนด ได้แก่ การปักหมุดข่าวสาคัญ
เรียงตามรายการล่าสุด เรียงตามวันที่แก้ไข เรียงตามรายการที่ผู้เข้าชมดูสูงสุด ได้เป็นอย่างน้อย
(9) ระบบมีแบบโครงร่าง (Template) สาเร็จรูปที่ใช้ในการแสดงข่าวหรือบทความให้
ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ ไม่น้อยกว่า 6 รูปแบบ และผู้ใช้งานสามารถจัดทารูปแบบเพิ่มเติมเองได้
(10) สามารถรองรับการให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ RSS service
5.1.11 ระบบจัดการเนื้อหาบนหน้าเว็บเพจ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) ออกแบบหน้าหลั ก (Home Page) และจัดวางโครงสร้าง ภาพประกอบ ด้ว ย
รูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย น่าเชื่อถือ และใช้งานง่าย
(2) สามารถจัดการเนื้อหาของ Content บนหน้าเว็บเพจในลักษณะ Text Editor ที่
ใช้งานได้โดยง่าย ที่สามารถจัดการข้อมูลได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Multimedia, Image, Text, Sound, Video
Streaming หรือ Link ทั้งภายในและภายนอก Web Page รวมทั้งสามารถรองรับการเขียนภาษา HTML ได้
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(3) สามารถกาหนดรูปแบบการแสดงผลในส่วนของข้อความ เช่น ตัวอักษร (Text)
ชนิดของอักษร (Font) ขนาดของอักษร (Size) สีที่ใช้แสดง (Color) และคุณสมบัติพิเศษ เช่น ตัวหนา (Bold)
ตัวเอียง (Italic) หรือตัวขีดเส้นใต้ (Underline) ได้เป็นอย่างน้อย
(4) สามารถก าหนดรู ป แบบการจั ด วางย่ อ หน้ า (Paragraph) การจั ด ต าแหน่ ง
(Alignment) การใช้ตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ในการแสดงย่อหน้าได้
(5) สามารถกาหนดรูปแบบการแสดงผลของรูปภาพ (Image) ได้แก่ การจัดตาแหน่ง
(Alignment) การกาหนดขนาด (Size) ได้เป็นอย่างน้อย
(6) สามารถสร้าง แก้ไข รวมทั้ง กาหนดคุณลักษณะของตาราง (Table) ได้แก่ ขนาด
ขอบตาราง (Border) สีขอบตาราง (Border Color) สีพื้น (Background Color) และการจัดตาแหน่ง (Alignment)
ได้เป็นอย่างน้อย
(7) สามารถรองรับการแนบเอกสารในรูปแบบไฟล์ในแต่ล ะข่าว หรือบทความได้
หลายรูปแบบ ได้แก่ ไฟล์ข้อมูลเพิ่มเติม (Attach File) ได้แก่ doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, zip, rar และ
ไฟล์ รู ป ภาพ (Graphic File) ได้แก่ png, jpg, gif โดยให้ ผู้ ใช้งานสามารถ Download ไฟล์ นั้นๆ ได้ผ่ าน Web
Browser
(8) สามารถจั ด เตรี ย มรู ป แบบการพิ ม พ์ เ ฉพาะ Content ในการพิ ม พ์ อ อกทาง
เครื่องพิมพ์ (Printer Friendly) รวมทั้ง ต้องสามารถแสดงหน้าตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Preview) ได้
(9) ออกแบบโครงร่างเว็บไซต์ (Template) ที่สามารถสื่อสารภาพลักษณ์ สพพ. ให้
เลือกใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ เป็นอย่างน้อย โดยแต่ละโครงร่างจะต้องควบคุม Style และ Layout โดยใช้
CSS สาหรับเว็บไซต์หลักที่เป็น Portal Web ของ สพพ.
(10) เพิ่มเติมการแสดงผล หรือลูกเล่นต่างๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์
อย่างเหมาะสม ได้แก่ การใช้ JQuery Script และ Interactive เป็นต้น
5.1.12 ระบบการสร้างแบบฟอร์ม (Form) ที่สามารถเก็บข้อมูลออนไลน์ในลักษณะ e-form
โดยผู้ใช้งานไม่ต้องมีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถสร้าง แก้ไข ลบ แบบฟอร์ม
(2) มีเครื่องมือที่สามารถจัดการแบบฟอร์มเป็นลักษณะ Text Editor
(3) สามารถกาหนดชื่อแบบฟอร์ม คาอธิบายแบบฟอร์ม และชื่อข้อมูลในแต่ละ Field ได้
(4) สามารถกาหนด Field ที่จาเป็นต้องรับข้อมูลได้ (Required Fields)
(5) สามารถเลื อ กใช้ Field ที่ จ ะกรอกข้ อ มู ล ได้ ห ลายประเภท ได้ แ ก่ Text Box,
Radio Box, List Box และ Check Box และสามารถเรียงลาดับ Field ได้ตามต้องการ
(6) สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ตรวจสอบรูปแบบของ
อีเมลได้เป็นอย่างน้อย
(7) สามารถรองรับการแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF มาไว้ในแบบฟอร์มได้
(8) สามารถเลือกให้แสดงหน้าตัวอย่าง (Preview) ให้ผู้กรอกแบบฟอร์มได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูลเข้าระบบได้
(9) สามารถกาหนดช่วงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการใช้งานแบบฟอร์มได้ โดยเมื่อถึง
วันที่กาหนดผู้ใช้งานจะไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มได้อีก
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(10) สามารถแสดงรายงานสรุปตามเงื่อนไขที่กาหนดได้ และประมวลผลในรูปแบบของ
กราฟได้หลายรูปแบบ เช่น กราฟวงกลม กราฟเส้น กราฟแท่ง เป็นต้น
(11) สามารส่งออกข้อมูล (Export) ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ เช่น PDF, Excel หรือ CSV
Text File ได้เป็นอย่างน้อย
(12) สามารถจั ด เตรี ย มรู ป แบบการพิ ม พ์ เ ฉพาะ Content ในการพิ ม พ์ อ อกทาง
เครื่องพิมพ์ (Printer Friendly) รวมทั้ง ต้องสามารถแสดงหน้าตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Preview) ได้
5.1.13 ระบบแบบสารวจ (Poll) โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถสร้าง แก้ไข ลบ แบบสารวจได้
(2) สามารถกาหนดชื่อเรื่อง คาอธิบาย คาถาม คาตอบ และเพิ่มจานวนคาตอบได้
(3) สามารถกาหนดช่วงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการเข้ามาตอบแบบสารวจได้
(4) สามารถแสดงรายงานสรุปตามเงื่อนไขที่กาหนดได้ และประมวลผลในรูปแบบ
ของกราฟได้หลายรูปแบบ เช่น กราฟวงกลม กราฟเส้น กราฟแท่ง เป็นต้น
5.1.14 ระบบบริหารจัดการ Banner โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถสร้าง แก้ไข ลบ กลุ่มของ Banner ได้
(2) สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ จัดเรียง Banner ได้
(3) สามารถกาหนดรายละเอียดการแสดงผล ได้แก่ รูปแบบการแสดงผล ลักษณะ
การแสดงผล ลาดับในการแสดงผล ขนาดของ Banner จานวน Bannerที่ต้องการให้แสดงผล สถานะการแสดงผล
(4) สามารถรองรับไฟล์ภาพ และภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ png, jpg, gif ได้
(5) สามารถกาหนดช่วงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการเผยแพร่ได้
(6) สามารถกาหนดลาดับความสาคัญของ Banner ได้
(7) สามารถสร้างการเชื่อมโยง (Link) สาหรับ Banner ได้
(8) สามารถเก็บข้อมูลสถิติการกด Banner ได้
5.1.15 ระบบบริหารจัดการหน้าแรก (Intro Page) โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถเพิ่ม ลบ ภาพหน้าแรกได้
(2) สามารถรองรับไฟล์ภาพ ได้แก่ png, jpg, gif และไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ swf,
flv ได้
(3) สามารถเพิ่ม Link “ร่วมถวายพระพร” หรืออื่นๆ ได้
(4) สามารถกาหนดสถานะการใช้งาน เปิด/ปิด หน้าแรกให้เข้ากับเทศกาลหรือวัน
สาคัญต่างๆ ตามที่กาหนดได้
(5) สามารถก าหนดช่ ว งวั น ที่ เ ริ่ ม ต้ น และสิ้ น สุ ด รวมทั้ ง ก าหนดวั น ที่ จ ะแสดงผล
ล่วงหน้าได้
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5.1.16 ระบบบริหารจัดการ Popup โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถสร้าง แก้ไข ลบ และรายละเอียดของ Popup ได้
(2) สามารถกาหนดสถานะการใช้งาน เปิด/ปิด การใช้งานได้
(3) สามารถกาหนดขนาดการแสดงผล Popup และสามารถกาหนดการเชื่อมโยงไป
ยังข้อมูลที่ต้องการได้
(4) สามารถก าหนดช่ ว งวั น ที่ เ ริ่ ม ต้ น และสิ้ น สุ ด รวมทั้ ง ก าหนดวั น ที่ จ ะแสดงผล
ล่วงหน้าได้
5.1.17 ระบบบริหารการเชื่อมโยงเว็บไซต์ที่น่าสนใจ (Link) โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถสร้าง แก้ไข ลบ ชื่อของเว็บไซต์ที่น่าสนใจ และคาอธิบายของเว็บไซต์ได้
(2) สามารถก าหนดให้ Link ไปยั ง เว็ บ ไซต์ นั้ น ๆ โดยการเปิ ด หน้ า ต่ า งใหม่ หรื อ
ใช้หน้าต่างเดิมได้
5.1.18 ระบบบริหารจัดการปฏิทินกิจกรรม (Calendar) ของหน่วยงาน เพื่อใช้แจ้งข่าวสาร
การจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถสร้าง แก้ไข ลบ กลุ่มกิจกรรม
(2) สามารถกาหนดสีให้กลุ่มกิจกรรมได้
(3) สามารถบันทึกข้อมูลกิจกรรม วันเวลาเริ่มต้น -สิ้นสุดของกิจกรรม รายละเอียด
ของกิจกรรม สถานที่ ตามสิทธิผู้ที่มีสิทธิกรอกข้อมูลตามที่กาหนดได้
(4) สามารถแสดงผลกิจกรรมได้ทั้งรูปแบบปฏิทินรายเดือน รายวัน รายการกิจกรรม
โดยวันใดที่มีกิจกรรมให้กาหนดสีไฮไลท์วันที่ในปฏิทินกิจกรรมตามกลุ่มที่กาหนด
(5) สามารถกาหนดการเชื่อมโยงจากปฏิทินกิจกรรมเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละ
กิจกรรมได้
(6) สามารถค้นหากิจกรรมตาม หัวข้อ กิจกรรม วันเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดของกิจกรรม
สถานที่ หน่วยงาน ได้เป็นอย่างน้อย
5.1.19 ระบบสมาชิก (Member) ที่ส ามารถบริห ารจัดการข้อมูลสมาชิกในการเข้าใช้งาน
ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จดหมายข่าว ห้องสนทนา การถาม-ตอบ (Q&A) ได้ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถสมัครสมาชิกทางหน้าเว็บไซต์ได้ โดยต้องสามารถกาหนดสิทธิ์เบื้องต้นที่
สมาชิกจะได้รับได้ ได้แก่ เลือกรับ-ไม่รับข้อมูลข่าวสาร, ตั้งคาถามหรือตอบกระทู้ได้
(2) สามารถยื น ยั น การสมั ค รสมาชิ ก ผ่ า นระบบอี เ มลในกรณี ส มั ค รสมาชิ ก โดย
อัตโนมัติ
(3) ผู้ ดูแลระบบสามารถ เพิ่ม แก้ ไข ลบข้อมูล สมาชิก และกลุ่ มสมาชิ ก รวมทั้ ง
ดูรายละเอียดข้อมูลสมาชิกได้
(4) ผู้ดูแลระบบสามารถอนุมัติสถานะการเป็นสมาชิก และกาหนดสิทธิ์การใช้งาน
ของสมาชิก และจัดการข้อมูลตามระดับและกลุ่มสมาชิกได้
(5) สมาชิกสามารถแจ้งให้ระบบสร้างรหัสผ่านใหม่ และส่งรหัสผ่านใหม่ ไปยังอีเมล
ของสมาชิกได้โดยอัตโนมัติได้
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(6) ระบบสามารถส่งออกข้อมูล (Export) เช่น ข้อมูลสมาชิกที่ขอรับข้อมูลข่าวสาร,
ข้อมูลสมาชิกที่มีผู้แจ้งลบ ข้อความไม่เหมาะสม หรือข้อมูลตามที่ สพพ. กาหนดโดยให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ ได้แก่
PDF, Excel หรือ CSV Text File เป็นอย่างน้อย
(7) ระบสามารถตรวจสอบรูปแบบของอีเมลได้
(8) มีระบบยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคคล (Captcha: รหัสยืนยัน)
5.1.20 ระบบอีเมลอัตโนมัติ (Auto e-mail) โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถตอบรับการเป็นสมาชิกอัตโนมัติได้
(2) สามารถแจ้งรหัสผ่านใหม่ให้กับสมาชิกที่แจ้งความประสงค์ได้
(3) สามารถแจ้งยืนยันการแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้
5.1.21 ระบบรับจดหมายข่าว (Newsletter Subscription) โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) ผู้ ใ ช้ ส ามารถเข้ ามาลงทะเบี ยนสมาชิก เพื่ อ ใช้ ใ นการเลื อ กรั บข่ า วสารแต่ล ะ
ประเภท รวมทั้งสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยอัตโนมัติ
(2) ผู้ ดูแลระบบสามารถสร้ าง แก้ไข ลบกลุ่ มข่าว โดยสามารถสร้างกลุ่ ม ข่ า วได้
ไม่จากัดจานวน และสามารถกาหนดการส่งข่าวให้กับผู้ใช้แต่ละรายได้
5.1.22 ระบบบริหารจัดการคาถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions: FAQ) โดยมี
คุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถสร้าง แก้ไข ลบ เรียงลาดับ หมวดหมู่คาถาม และคาถาม-คาตอบได้
(2) สามารถทาการซ่อนคาถามได้ โดยคาถามที่ถูกซ่อนจะไม่ถูกแสดงให้เห็นที่หน้า
แสดงรายการคาถาม
(3) สามารถค้นหาได้ตามหมวดหมู่ หัวข้อ เนื้อหา และเงื่อนไขอื่นตามที่กาหนด
(4) สามารถกาหนดตาแหน่งให้คาถามที่เป็นคาถามเด่นแสดงบนสุดได้
(5) สามารถจั ด เตรี ย มรู ป แบบการพิ ม พ์ เ ฉพาะ Content ในการพิ ม พ์ อ อกทาง
เครื่องพิมพ์ (Printer Friendly) รวมทั้งต้องสามารถแสดงหน้าตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Preview) ได้
5.1.23 ระบบบริ ห ารจัดการถาม-ตอบ (Q&A) ที่ส ามารถตั้งคาถามจากหน้าเว็บไซต์ โดย
ไม่ต้องสมัครสมาชิก โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) ผู้ดูแลระบบสามารถสร้าง แก้ไข ลบ จัดลาดับ ของกลุ่มคาถาม และคาถามได้
(2) ผู้ดูแลระบบสามารถอนุมัติคาถามก่อนแสดงในหน้าเว็บไซต์ได้
(3) ผู้ใช้งานต้องเป็นสมาชิก และต้อง Login เข้าระบบก่อนจึงสามารถเข้าใช้งาน
ระบบได้
(4) ผู้ใช้งานสามารถสร้างคาถาม แก้ไข ตอบคาถาม แจ้งลบได้
(5) สามารถค้นหาได้ตามหัวข้อคาถาม
(6) สามารถจั ด เตรี ย มรู ป แบบการพิ ม พ์ เ ฉพาะ Content ในการพิ ม พ์ อ อกทาง
เครื่องพิมพ์ (Printer Friendly) รวมทั้งต้องสามารถแสดงหน้าตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Preview) ได้
5.1.24 ระบบห้องแสดงภาพ (Photo Gallery) โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถสร้าง แก้ไข ลบ หมวดหมู่รูปภาพได้
(2) สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ รูปภาพได้
(3) สามารถใส่ ชื่อภาพ คาอธิบายหรือรายละเอียดภาพได้
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(4) สามารถแสดงรูปภาพตามหมวดหมู่ที่กาหนด พร้อมชื่อ นามสกุลไฟล์ ขนาดภาพ
และคาอธิบายภาพได้
(5) สามารถเลือกแสดงภาพแบบ Slide Show ได้
(6) สามารถ Upload โดยระบบจะทาการสร้าง Thumbnail รูปอัตโนมัติ
(7) รองรับไฟล์รูปภาพได้หลายนามสกุล ได้แก่ gif, jpg และ png เป็นอย่างน้อย
(8) สามารถกาหนดจานวนภาพในการแสดงผลต่อหน้า พร้อมทั้ง มีข้อความแสดง
คาอธิบายรูปภาพ (Tool Tips) ได้
(9) สามารถกาหนดขนาดไฟล์ภาพ (File Size) ที่ Upload รวมทั้ง สามารถ Upload
ภาพผ่าน Web Browser ได้ทั้งแบบครั้งละ 1 ภาพ และมากกว่าได้
5.1.25 ระบบจัดการสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถสร้าง แก้ไข ลบ หมวดหมู่สื่อมัลติมีเดียได้
(2) สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ไฟล์สื่อมัลติมีเดียได้
(3) สามารถเลือกหมวดหมู่ที่จะนามาแสดงได้
(4) สามารถตั้งค่าการแสดงผลสื่อมัลติมีเดีย ได้แก่ ขนาด
(6) สามารถกาหนดจานวนสื่อมัลติมีเดียในการแสดงผลต่อหน้าได้
(7) สามารถกาหนดขนาดไฟล์สูงสุด (File size) ที่ Upload ผ่าน Web Browser ได้
(8) สามารถกาหนดรูปแบบการแสดงสื่อ ได้แก่ แสดงอัตโนมัติ หรือแสดงสื่อด้วย
ตนเองได้
(9) สามารถรองรับการใส่ภาพนิ่งที่แสดงก่อนเริ่มสื่อมัลติมีเดียได้
(10) สามารถรองรับไฟล์สื่อมัลติมีเดียได้หลายนามสกุล ได้แก่ mp3, mp4, avi, flv,
wma, wmv, mpeg, mpeg4 ได้เป็นอย่างน้อย
(11) สามารถดึงการแสดงผลจากเว็บไซต์ YouTube มาแสดงได้
5.1.26 ระบบการสร้าง Site Map โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถสร้างแผนผังเว็บไซต์ (Site Map) ได้ โดยโดยอัตโนมัติ
(2) สามารถแสดงผลได้ ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
(3) สามารถกาหนดรูปแบบการแสดงผล ที่สามารถดูแล้วเข้าใจโครงสร้างของเว็บไซต์
ทั้งหมด มีการจัดหมวดหมู่อย่างชัดเจน และผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงหน้าเว็บเพจได้โดยง่าย
5.1.27 ระบบโครงสร้างหน่วยงาน (Organization Chart) โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถสร้าง แก้ไข ลบ เรียงลาดับ หน่วยงานหลักได้
(2) สามารถสร้าง แก้ไข ลบ ย้าย เรียงลาดับ หน่วยงานย่อยได้
(3) สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ เรียงลาดับ บุคลากรได้
(4) สามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์ของบุคคลากรหรือหน่วยงาน ได้
(5) สามารถเลือกข้อมูล และกาหนดรูปแบบ ได้แก่ Chart, Tree ที่จะใช้ในการแสดง
แผนผังโครงสร้างได้โดยอัตโนมัติ
(6) สามารถตั้งค่าการแสดงผลของโครงสร้างองค์กรได้
(7) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข จัดเรียงกลุ่มข้อมูลโครงสร้างองค์กรได้ ไม่น้อยกว่าเมนู
ดังนี้ คณะกรรมการ, คณะผู้บริหาร, คณะอนุกรรมการ, ผู้บริหารสูงสุด (CIO/CFO) เป็นต้น
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(8) สามารถ Upload รูปภาพประกอบข้อมูลโครงสร้างองค์กรได้
(9) สามารถเพิ่มข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลตาแหน่งได้
(10) สามารถเพิ่มข้อมูลการศึกษาได้
(11) สามารถเพิ่มข้อมูลตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันได้
(12) สามารถเพิ่มข้อมูลประวัติการทางานได้
(13) สามารถกาหนดสถานะเปิด/ปิด ของข้อมูลโครงสร้างองค์กรได้
(14) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขรายละเอียดของหน่วยงานได้เช่น รายละเอียดการติดต่อ
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail สถานที่ตั้ง แผนที่ และรูปภาพสถานที่ เป็นต้น
(15) ระบบสามารถสร้างแผนผังโครงสร้างหน่วยงาน หรือบุคลากรได้จากฐานข้อมูล
ของ องค์กรโดยอัตโนมัติ
5.1.28 ระบบข้อมูลติดต่อหน่วยงาน (Contact) เพื่อใส่รายละเอียดการติดต่อหน่วยงาน โดย
มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถแสดงผลข้ อ มู ล รายละเอี ย ด และต าแหน่ ง ของหน่ ว ยงานบนแผนที่
Google Map ได้
(2) ผู้ ดู แ ลระบบสามารถ เพิ่ ม แก้ ไ ข ลบรายละเอี ย ดของหน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ ชื่ อ
หน่วยงาน สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล พิกัด Latitude และ Longitude เป็นต้น
(3) ระบบสามารถสืบค้นข้อมูลตามเงื่อนไขที่กาหนด ได้แก่ ชื่อหน่วยงานภายใน ได้
(4) ระบบสามารถรับเรื่องร้องเรียนได้
(5) ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนได้ ในรูปแบบ PDF, Excel
หรือ CSV Text File
5.1.29 ระบบบริหารจัดการห้องสนทนา (Web board) ที่สามารถบริหารจัดการห้องสนทนาและ
กระทู้ต่างๆ ได้ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) มีระบบกาหนดสิทธิผู้ใช้ (Authentication) และตรวจสอบ User Login ของผู้
เข้าไปตอบคาถาม เพื่อป้องกันการแอบอ้างในการตอบคาถาม
(2) สามารถกาหนดสิทธิในการใช้งานเว็บบอร์ดได้
(3) สามารถจัดการข้อมูล คาไม่สุภาพ ข้อความโฆษณา ข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมที่เป็นบริการเพื่อตรวจสอบก่อนบันทึกลงฐานข้อมูลได้
(4) สามารถรองรับการแนบไฟล์ได้หลายรูปแบบของเอกสารแนบ (File Upload)
ได้แก่ doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, zip, rar, jpg, png และ gif ได้เป็นอย่างน้อย
(5) สามารถกาหนดจานวนคาถามและแบ่งหน้าข้อมูลที่จะแสดง
(6) สามารถจัดหมวดหมู่ประเภทของคาถาม
5.1.30 ระบบดึง และกระจ่ายข่าว (RSS Feed) พร้อมระบบจัดการข้อมูล โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
(1) สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ RSS ในรูปแบบ XML ได้
(2) สามารถรับข่าวสารจากเว็บไซต์อื่น ผ่านระบบ RSS ในรูปแบบ XML ได้
(3) ระบบริการ RSS จะต้องสามารถดึงข้อมูลและแชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อัตโนมัติ
(4) ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง/ซ่อน หมวดหมู่ได้
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5.1.31 ระบบบริหารจัดการเมนูเกี่ยวกับเรา โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถตั้งค่าการแสดงผลของข้อมูลเกี่ยวกับเราได้
(2) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข จัดเรียงข้อมูลเกี่ยวกับเราได้ ไม่น้อยกว่าเมนู ดังนี้ ความ
เป็นมา, วิสัยทัศน์, ยุทธศาสตร์, รายงานประจาปี, ทิศทางนโยบายขององค์กร, ข้อมูล สพพ. เป็นต้น
(3) สามารถเพิ่มข้อมูลรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเราในรูปแบบ Text Editor ได้
(4) สามารถ Upload ข้อมูลอัลบั้มภาพข้อมูลเกี่ยวกับเราได้
(5) สามารถเพิ่มข้อมูลวิดีโอข้อมูลเกี่ยวกับเราได้ ในรูปแบบ ลิงค์ YouTube ได้
(6) สามารถแนบไฟล์เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับเราได้
(7) สามารถเพิ่มข้อมูลรองรับการค้นหาของ Search Engine ได้
(8) สามารถกาหนดสถานะเปิด/ปิด ของข้อมูลเกี่ยวกับเราได้
5.1.32 ระบบบริหารจัดการเมนูแผนงานที่สาคัญ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถตั้งค่าการแสดงผลของแผนงานที่สาคัญได้
(2) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข จัดเรียงกลุ่มแผนงานที่สาคัญได้ ไม่น้อยกว่าเมนู ดังนี้
แผนปฏิบัติงานประจาปี, แผนตรวจสอบภายใน, แผนบริหารความเสี่ยง, แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน,แผน
เทคโนโลยีสารสนเทศ, แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย, แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต,
รายงานการควบคุมภายใน, รายงานผลการสารวจความพึงพอใจ, คารับรองการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด เป็นต้น
(3) สามารถเพิ่ ม ลบ แก้ ไ ข จั ด เรี ย งแผนงานที่ ส าคั ญ ได้ ไม่ น้ อ ยกว่ า เมนู ดั ง นี้
แผนปฏิบัติงานประจาปี, แผนตรวจสอบภายใน, แผนบริหารความเสี่ยง, แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน,
แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ, แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย, แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต,
รายงานการควบคุมภายใน, รายงานผลการสารวจความพึงพอใจ, คารับรองการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด เป็นต้น
(4) สามารถแนบไฟล์เอกสารแผนงานที่สาคัญได้
(5) สามารถกาหนดวันที่สร้างในการแสดงผลได้
(6) สามารถกาหนดวันเริ่มต้น-สิ้นสุดในการแสดงผลได้
(7) สามารถกาหนดสถานะเปิด/ปิด การแสดงผลแผนงานที่สาคัญได้
5.1.33 ระบบบริหารจัดการการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (OIT)
(1) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข จัดเรียงข้อมูลแผนการดาเนินงานได้ ไม่น้อยกว่าเมนู ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
ประชาสัมพันธ์
แผนการดาเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือตามที่ สพพ. ร้องขอ
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(2) สามารถสร้าง แก้ไข ลบ กลุ่มของข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสได้
(3) สามารถสร้าง แก้ไข ลบ กลุ่มหัวข้อย่อยของข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใสได้
(4) สามารถจัดเรียงกลุ่ม กลุ่มย่อย และหัวข้อได้
(5) ระบบจัดการหัวข้อ สามารถใส่ลิงก์, ไฟล์ หรือ Social Media อย่างใดอย่างหนึ่งได้
ลิงก์ สามารถกาหนดเปิดหน้าต่างใหม่หรือใช้หน้าต่างเดิมได้
ไฟล์ สามารถ Upload ได้แบบ single file รองรับไฟล์ .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .pdf, .zip และ .rar ได้ และรองรับการ Upload ไฟล์รูปภาพ .jpg, .png และ .gif ได้ และขนาดไฟล์ไม่เกิน
10MB
Social Media สามารถใส่ URL ของ Social Media เพื่ อ เชื่ อ มโยงไปยัง
Facebook/ YouTube ได้
(6) สามารถกาหนดสถานะการใช้งาน เปิด/ปิด การแสดงผลของข้อมูลการเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใสได้
(7) สามารถกาหนดช่วงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดในการเผยแพร่ข้อมูลได้
5.1.34 ระบบบริหารจัดการเมนูสื่อสารองค์กร โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถตั้งค่าอีเมลในการกาหนดอีเมล์ในการติดต่อหน้าเว็บไซต์
(2) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข จัดเรียงข้อมูลกลุ่มสื่อสารองค์กรได้
(3) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข จัดเรียงข้อมูลกลุ่มย่อยสื่อสารองค์กรได้
(4) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข จัดเรียงข้อมูลสื่อสารองค์กรได้
(5) สามารถ Upload รูปภาพประกอบสื่อสารองค์กรได้
(6) สามารถเพิ่มข้อมูลรายละเอียดสื่อสารองค์กรในรูปแบบ Text Editor ได้
(7) สามารถ Upload ข้อมูลอัลบั้มภาพสื่อสารองค์กรได้
(8) สามารถเพิ่ ม ข้ อ มู ล วิ ดี โ อสื่ อ สารองค์ ก รได้ ในรู ป แบบ ลิ ง ค์ YouTube และ
Upload ไฟล์
(9) สามารถแนบไฟล์เอกสารข้อมูลสื่อสารองค์กรได้
(10) สามารถเพิ่มข้อมูลรองรับการค้นหาของ Search Engine ได้
(11) สามารถกาหนดวันที่สร้างในการแสดงผลได้
(12) สามารถกาหนดวันเริ่มต้น-สิ้นสุดในการแสดงผลได้
(13) สามารถกาหนดสถานะ เปิด/ปิด การแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรได้
5.1.35 ระบบบริหารจัดการเมนูจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข จัดเรียงข้อมูลกลุ่มจัดซื้อจัดจ้างได้
(2) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข จัดเรียงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างได้
(3) สามารถ Upload รูปภาพประกอบข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างได้
(4) สามารถเพิ่มข้อมูลรายละเอียดข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบ Text Editor ได้
(5) สามารถเพิ่มข้อมูลรองรับการค้นหาของ Search Engine ได้
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(6) สามารถกาหนดวันที่สร้างในการแสดงผลได้
(7) สามารถกาหนดวันเริ่มต้น-สิ้นสุดในการแสดงผลได้
(8) สามารถกาหนดสถานะ เปิด/ปิด การแสดงผลข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างได้
5.1.36 ระบบบริหารจัดการเมนูประเทศ-โครงการ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข จัดเรียงข้อมูลประเทศสาหรับโครงการต่างๆ ได้
(2) สามารถ Upload รูปภาพประกอบประเทศได้
(3) สามารถกาหนดสถานะเปิด/ปิด การแสดงผลประเทศได้
(4) สามารถแนบไฟล์เอกสารข้อมูลประเทศได้
(5) สามารถเพิ่มข้อมูลรองรับการค้นหาของ Search Engine ได้
(6) สามารถกาหนดวันที่สร้างในการแสดงผลได้
(7) สามารถกาหนดวันเริ่มต้น-สิ้นสุดในการแสดงผลได้
(8) สามารถเพิ่มข้อมูลรายละเอียดข้อมูลโครงการในรูปแบบ Text Editor ได้
(9) สามารถ Upload ข้อมูลอัลบั้มภาพ และข้อมูลโครงการได้
(10) สามารถ Download ข้อมูลโครงการผ่าน Web Browser ได้
(11) สามารถเพิ่มข้อมูลวิดีโ อข้อมูลโครงการได้ ในรูปแบบ ลิงค์ YouTube และ
Upload ไฟล์
(12) สามารถส่ งออกข้อมูล (Export) เช่น ข้อมูล โครงการ และรายละเอียดของ
โครงการ เป็นต้น หรือข้อมูลตามที่ สพพ. กาหนด โดยให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ ได้แก่ PDF, Excel หรือ CSV Text File
เป็นอย่างน้อย
(13) ระบบมีแบบโครงร่าง (Template) สาเร็จรูปที่ใช้ในการแสดงข่าวหรือบทความ
ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ และผู้ใช้งานสามารถจัดทารูปแบบเพิ่มเติมได้
5.1.37 ระบบบริหารจัดการเมนูภาพรวมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีคุณสมบัติ
อย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลโครงการที่แล้วเสร็จ
(2) สามารถนาข้อมูล Data Visual
(3) Web Service API
5.1.38 ระบบรั บ สมั ค รงาน เป็ น ระบบที่ ท างานผ่ า น Web Browser ที่ ส ามารถสนั บ สนุ น
กระบวนการทางานของผู้ใช้งาน รวมทั้งใช้งานได้ง่าย โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) ผู้ดูแลระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ประกาศรับสมัครงาน และประกาศผลการ
รับสมัครงานได้
(2) ผู้ดูแลระบบสามารถ กาหนดสถานการณ์แสดงผล เปิด/ปิดได้
(3) ผู้ดูแลระบบสามารถ เรียกดูรายละเอียดจากการกรอกแต่ละรายการได้
(4) ผู้สมัครสามารถอ่านประกาศรับสมัครงาน และประกาศผลการรับสมัครงานได้
(5) ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครจากแบบฟอร์มออนไลน์ได้
(6) ผู้สมัครสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครที่กรอกได้
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(7) ผู้ดูแลระบบสามารถอ่านข้อมูลผู้สมัครที่กรอกผ่านหน้าเว็บไซต์ได้
(8) ผู้ดูแลระบบสามารถ Download ข้อมูลผู้สมัครรายบุคคลในรูปแบบ PDF และ
Excel ที่กรอกผ่านหน้าเว็บไซต์ได้
(9) ผู้ดูแลระบบสามารถ Download ข้อมูลสรุปจานวนผู้สมัครทั้งหมดในรูปแบบ
Excel ที่กรอกผ่านหน้าเว็บไซต์ได้
5.1.39 ระบบจัดการประกาศผลการสมัครอบรม
(1) ผู้ดูแลระบบสามารถสร้าง แก้ไข ลบ ค้นหา ประกาศได้
(2) ผู้ดูแลระบบสามารถ Upload เอกสารแนบ ในรูปแบบ PDF ได้ และขนาดไฟล์
ไม่เกิน 10MB
(3) ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการวันที่ส ร้างประกาศ และจัดการระยะเวลาเริ่ ม ต้น
สิ้นสุดการแสดงผลประกาศได้
(4) ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการคาหรือกลุ่มคาเพื่อสนับสนุนการค้นหาของ Search
Engine ได้
(5) ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าแจ้งเตือนการสมัครอบรมไปยังผู้ที่ได้รับมอบหมายได้
ในรูปแบบอีเมล
5.1.40 ระบบเก็บข้อมูลการกดยอมรับ Cookie
(1) ผู้ดูแลระบบสามารถอ่านข้อมูล IP Address, Token ได้
(2) ผู้ดูแลระบบสามารถดาวโหลดข้อมูลสรุปการเก็บข้อมูล IP Address, Token ได้
(3) ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถกดยอมรับการเก็บ Cookie เว็บไซต์ได้
5.1.41 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ที่สามารถสนับสนุนกระบวนการทางาน
ของผู้ใช้งาน รวมทั้งใช้งานได้ง่าย โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบเนื้อหาของวารสารได้อย่างไม่จากัด
(2) สามารจัดเรียงลาดับของวารสารได้
(3) ระบบบันทึกประวัติการเพิ่มและแก้ไขเนื้อหา
(4) สามารถกาหนดสถานะ เปิด/ปิด การแสดงผลเนื้อหาเว็บไซต์ได้
(5) สามารถรองรับการ Upload ไฟล์แนบได้
(6) มีระบบสืบค้นวารสาร โดยมีช่องค้นหาและเงื่อนไขสาหรับการค้นหา
(7) สามารถส่งออกข้อมูลวารสารของ สพพ. ในรูปแบบไฟล์ Excel และไฟล์ PDF
5.1.42 สามารถปรับขนาดตัวหนังสือได้อย่างน้อย 3 ระดับ โดยเมื่อปรับขนาดตัวหนังสือแล้ว
จะไม่กระทบกับ Layout ที่ออกแบบไว้
5.1.43 ระบบสืบค้นข้อมูล (Search) โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ายทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และตัวเลขได้
(2) สามารถค้นหาโดยตรงในลักษณะ Simple Search จากหัวข้อ เนื้อหาและข้อมูล
ข่าวสารที่มีทั้งหมด
(3) สามารถค้ น หาโดยก าหนดเงื่ อ นไขในลั ก ษณะ Advance Search จากหั ว ข้ อ
เนื้อหาและข้อมูลข่าวสารที่มีทั้งหมด
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5.1.44 ระบบสถิ ติ ก ารใช้ ง านเว็ บ ไซต์ ทั้ ง แบบรายชั่ ว โมง รายวั น รายเดื อ น และรายปี
โดยสามารถแสดงสถิติต่างๆ ได้อย่างน้อย ดังนี้
(1) สรุปสถิติแสดงจานวนและเปรียบเทียบเป็นร้อยละ โดยมีข้อมูลแสดงจานวนอย่างน้อย
ดังนี้ Sessions, Return IPs, Visitors, New Visitors, Return Visitor
5.1.45 ระบบรายงาน System Logs เพื่อใช้ในการตรวจสอบการกระทาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
เว็บไซต์แต่ละช่วงเวลา โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถดูรายการความเคลื่ อนไหวที่เกิดขึ้นในแต่ล ะหน้า Web Page (สร้าง
แก้ไข ลบ) ได้แก่ ผู้ใช้งาน วัน เวลา รวมทั้งรายละเอียดการดาเนินการได้
(2) สามารถดูการเข้าใช้งานในแต่ละโมดูลได้
(3) สามารถรายงานผลสถิติผู้เข้าใช้งานระบบตามที่ สพพ. กาหนดได้
(4) สามารถเลือกตรวจสอบการเข้าใช้งาน และแสดงผลรายงานได้ตามเงื่อนไขที่
กาหนด
5.1.46 ระบบการกาหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) ผู้ดูแลระบบสามารถกาหนดสิทธิของผู้เข้าใช้งานได้อย่างน้อย 3 ระดับ
(2) สามารถกาหนดให้มีผู้ดูแลเว็บไซต์ได้หลายคน โดยสามารถแบ่งสิทธิการดูแล
ระบบได้
(3) สามารถกาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล หรือกลุ่มข้อมูลได้
(4) สามารถกาหนดผู้ดูแลข้อมูลในแต่ละส่วนได้ โดยผู้ดูแลข้อมูลแต่ละคนก็จะเห็น
เฉพาะเนื้อหาในส่วนที่ตนดูแลเท่านั้น
(5) ผู้ ดูแลข้อมูล สามารถทาการตรวจสอบ และอนุมัติข้อ มูล ที่ผู้ ใช้ง านเพิ่ ม หรือ
ปรับปรุง ก่อนนาขึ้นสู่เว็บไซต์ได้
(6) สามารถบริหารจัดการผู้ใช้งานในแต่ละโมดูลได้
(7) สามารถเรียกดูสถิติการใช้งาน สถิติการเข้าเว็บ และการค้นหาได้
5.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Application) INTRANET
ออกแบบและพัฒ นาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (Application) ภายในที่เป็น Web-based
Application ที่สนับสนุนการดาเนินงานของก สพพ. ตามที่กาหนด จานวน 6 ระบบ ดังนี้
5.2.1 ระบบบริหารจัดการเอกสาร สพพ. โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) เพิ่มหมวดหมู่เอกสารได้
(2) สามารถแนบรูปไอคอนสาหรับหมวดเอกสารได้
(3) เพิ่มเอกสารเป็นหัวข้อและแนบไฟล์และเลือกหมวดหมู่ให้เอกสารได้
(4) สามารถแนบรูปไอคอนสาหรับเอกสารนั้นๆ ได้
(5) สามารถเรียงลาดับการแสดงผลของเอกสารได้
(6) การกาหนดการเปิด - ปิดการแสดงผลของเอกสารนั้นๆ ได้
(7) สามารถกาหนดวันที่แสดงผลของเอกสารได้
(8) สามารถลบข้อมูลเดิมทีเ่ คยเพิ่มเข้าไปยังระบบได้
(9) ไฟล์แนบไม่จากัดนามสกุล ขึ้นอยู่กับการรองรับของ Server ที่ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
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5.2.2 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) เป็ น ระบบฐานข้ อ มู ล แบบสั ม พั น ธ์ (Relational Database Management
System : RDBMS) และโปรแกรมแบบ Web-based Application ที่สามารถแสดงผล แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลทาง
Web Browser ได้
(2) ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานสามารถกาหนดโครงสร้างในการเก็บเอกสาร เสมือนการ
จัดเก็บภายในสานักงานจริงด้วยวิธีจาลองโครงสร้างการจัดเก็บและปรับปรุงโครงสร้างรูปแบบการจัดเก็บเอกสาร
ได้อย่างไม่จากัด
(3) สามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ โดยต้องรองรับรูปแบบไฟล์ได้ ได้แก่
.doc .docx .xls .xlsx .ppt .pdf .JPEG .GIF .MP4 .MP3 .AVI ได้เป็นอย่างน้อย
(4) สามารถน าเอกสารหรื อ ไฟล์ เ ข้ า ฐานข้ อ มู ล ได้ โ ดยการแนบไฟล์ เ อกสาร
จากคอมพิวเตอร์ การนาเข้าจากระบบสแกน การ Browse โดยใช้งานผ่าน Web Browser
(5) สามารถก าหนดชื่ อ เรื่ อ ง รายละเอี ย ดและหมวดหมู่ ข องเอกสาร และก าหนด
คาสาคัญในการสืบค้นเอกสาร
(6) สามารถค้นหาข้อความตาม Keyword ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือ ข้อความ
ทีอ่ ยู่ในระบบฐานข้อมูล
(7) สามารถกาหนดกลุ่มผู้เข้าถึงข้อมูลประเภทต่างๆ ในโครงสร้างและความสาคัญของ
เอกสาร ในการให้สิทธิเรียกดูข้อมูล การดาวน์โหลด
(8) สามารถสร้าง URL ของเอกสาร เพื่อให้นา URL ไปแนบกับระบบ e-mail หรือ
Website ได้
(9) มี ร ะบบการบั น ทึ ก รายละเอี ย ดของผู้ เ ข้ า ใช้ ได้ แ ก่ IP Address, วั น เวลา, ชื่ อ
ผู้ใช้งาน เป็นต้น
(10) มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
โดยกาหนดผู้ใช้งาน เจ้าของเอกสาร หน่วยงาน ระดับสิทธิ์ และสิทธิในการทางานของแต่ล ะบุคคลได้ รวมทั้ง
สามารถกาหนดได้ว่าเป็นเอกสารส่วนกลาง เอกสารเฉพาะหน่วยงาน เอกสารโครงการ และเอกสารส่วนตัว และ
หน่วยงานเจ้าของเอกสารสามารถกาหนดสิทธิเพื่อให้หน่วยงานอื่นเรียกดูเอกสารที่อนุญาตให้ใช้ร่วมกันได้
5.2.3 ระบบปฏิทินนัดหมาย โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) สามารถกาหนดเป็น ปฏิทินส่วนบุคคล ปฏิทินกลุ่ม และปฏิทินหน่วยงาน
(2) ผู้ใช้งานสามารถลงรายละเอียดในปฏิทินนัดหมายผ่าน Web Browser
(3) สามารถแสดงผลในรูปแบบปฏิทิน โดยผู้ใช้สามารถเลือกมุมมองเป็น วัน เป็นต้น
(4) มี แ บบฟอร์ ม ส าหรั บ กรอกรายการข้ อ มู ล ในปฏิ ทิ น นั ด หมาย อย่ า งน้ อ ย
ต้อง ประกอบด้วยชื่อกิจกรรมวันที่และเวลานัดหมายทั้งเริ่ มต้นและสิ้นสุดสถานที่ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถ
เชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ Share ลบ แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลได้
(5) มีการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกาหนดเวลา
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5.2.4 ระบบบริหารจัดการห้องสนทนา (Web board) ที่สามารถบริหารจัดการห้องสนทนาและ
กระทู้ต่างๆ ได้ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) มีระบบกาหนดสิทธิผู้ใช้ (Authentication) และตรวจสอบ User Login ของผู้เข้า
ไปตอบคาถาม เพื่อป้องกันการแอบอ้างในการตอบคาถาม
(2) สามารถกาหนดสิทธิในการใช้งานเว็บบอร์ดได้
(3) สามารถจัดการข้อมูล คาไม่สุ ภ าพ ข้อความโฆษณา ข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกั บ
กิจกรรมที่เป็นบริการเพื่อตรวจสอบก่อนบันทึกลงฐานข้อมูลได้
(4) สามารถรองรับการแนบไฟล์ได้หลายรูปแบบของเอกสารแนบ (File Upload) ได้แก่
doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, zip, rar, jpg, png และ gif ได้เป็นอย่างน้อย
(5) สามารถกาหนดจานวนคาถามและแบ่งหน้าข้อมูลที่จะแสดง
(6) สามารถจัดหมวดหมู่ประเภทของคาถาม
5.2.5 ระบบดึง และกระจ่ายข่าว (RSS Feed) พร้อมระบบจัดการข้อมูล โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
(1) สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ RSS ในรูปแบบ XML ได้
(2) สามารถรับข่าวสารจากเว็บไซต์อื่น ผ่านระบบ RSS ในรูปแบบ XML ได้
(3) ระบบริการ RSS จะต้องสามารถดึงข้อมูลและแชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อัตโนมัติ
(4) ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง/ซ่อน หมวดหมู่ได้
5.2.6 ระบบ Personal Web Portal โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
(1) ระบบจะต้องรองรับการยืนยันตัวตน (Authentication) สาหรับการเข้าใช้งานของ
ผู้ใช้งานในลักษณะของ Single Sign On โดยรองรับการเชื่อมต่อกับระบบยืนยันตัว ตนด้วย Microsoft Active
Directory (AD) หรือ LDAP ของ สพพ.
(2) สามารถเชื่อมต่อกับระบบ E-Meeting
(3) สามารถเชื่อมต่อกับระบบเว็บไซต์
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ระยะเวลาการดาเนินงาน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
7. การชาระเงินและส่งมอบงาน
กาหนดเวลาการส่งมอบงานและผลงานที่จะต้องส่งมอบให้เป็นไปตามงวด ดังนี้
7.1 งวดที่ 1 ภายใน 60 วั น นั บ ถั ด จากวั น ลงนามในสั ญ ญา โดยค่ า จ้ า งเป็ น จ านวนเงิ น ใน
อัตราร้อยละ 10 ของวงเงินการจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนสมบูรณ์และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรั บ ฯ ซึ่งผู้ รั บ จ้ างต้ องส่ ง มอบงานในรู ปแบบของเอกสาร จานวนไม่น้อยกว่ า 5 ชุด และ
บันทึกข้อมูลลงใน Flash Drive จานวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด ดังนี้
(1) แผนการดาเนินงาน (Project Planning) ในรูปแบบ Gantt Chart โดยแสดงขั้นตอนและ
วิธีการดาเนินงานพร้อมวันเริ่มต้นถึงสิ้นสุดและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
(2) เอกสารการวิเคราะห์เว็บไซต์ สพพ. ในปัจจุบัน ที่นาเสนอข้อดี ข้อเสีย ข้อเสนอแนะ และ
การเปรียบเทียบรูปแบบเว็บไซต์ สพพ. ปัจจุบันกับเว็บไซต์ สพพ. ที่จะพัฒนาใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ เวอร์ชั่น 2.0
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(3) เอกสารการวิเคราะห์และสรุปความต้องการ (Requirement Specification)
(4) เอกสารการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบ (Design Specification) โดยแสดงแนวคิ ด
(Concept) และการทางานของเว็บไซต์และระบบ ประกอบด้วย
รายละเอียดข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่มีในระบบ
สถาปัตยกรรมการทางานในภาพรวมของระบบ (System Architecture Design)
การออกแบบสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชัน (Application Architecture Design)
การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)
การออกแบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ ได้แก่ Input และ output (Input/output Design)
การออกแบบส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ (User Interface Design)
รายงานสรุปการรับฟังข้อคิดเห็นผู้ใช้งาน
7.2 งวดที่ 2 ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสั ญญา โดยจ่ายค่าจ้างเป็นจานวนเงินใน
อัตราร้อยละ 20 ของวงเงินการจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนสมบูรณ์และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรั บ ฯ ซึ่งผู้ รั บ จ้ างต้ องส่ ง มอบงานในรู ปแบบของเอกสาร จานวนไม่น้อยกว่ า 5 ชุด และ
บันทึกข้อมูลลงใน Flash Drive จานวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด ดังนี้
(1) จัดประชุมนาเสนอระบบต้นแบบ (Prototype) และรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ
สาหรับผู้ใช้งานและผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ครั้ง
(2) ส่ งมอบเอกสารสรุป การรั บฟั งความคิดเห็ น ปัญหา ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ ใช้งาน และ
ผู้บริหาร
(3) ส่งมอบระบบต้นแบบ (Prototype) และเอกสารตัวอย่างหน้าจอทั้งเว็บไซต์หลัก และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Application) INTRANET
7.3 งวดที่ 3 ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจ่ายค่าจ้างเป็นจานวนเงินใน
อัตราร้อยละ 30 ของวงเงินการจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนสมบูรณ์และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรั บ ฯ ซึ่งผู้ รั บ จ้ างต้ องส่ ง มอบงานในรู ปแบบของเอกสาร จานวนไม่น้อยกว่ า 5 ชุด และ
บันทึกข้อมูลลงใน Flash Drive จานวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด ดังนี้
(1) ติดตั้งระบบให้พร้อมใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตามที่ สพพ. จัดเตรียมไว้ให้
(2) เอกสารการติดตั้งและตั้งค่าระบบ (Installation Manual) โดยละเอียด
(3) แผนการทดสอบระบบ (Testing Plan)
(4) เอกสารการทดสอบระบบ (System Testing) พร้อมเอกสารรายงานสรุปผล
7.4 งวดที่ 4 ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจ่ายค่าจ้างเป็นจานวนเงินใน
อัตราร้อยละ 40 ของวงเงินการจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนสมบูรณ์และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรั บ ฯ ซึ่งผู้ รั บ จ้ างต้ องส่ ง มอบงานในรู ปแบบของเอกสาร จานวนไม่น้อยกว่ า 5 ชุด และ
บันทึกข้อมูลลงใน Flash Drive จานวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด ดังนี้
(1) รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบระบบงาน โครงสร้างฐานข้อมูลฉบับสมบูรณ์
(2) รายงานสรุปผลการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ตามข้อ 8
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(3) เอกสารคู่มือ ได้แก่
คู่มือสาหรับผู้ใช้งานระบบ
คู่มือสาหรับผู้ดูแลระบบ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
- การติดตั้งระบบ
- การ Backup และ Recovery ระบบ
- การ Configuration ระบบ
- การดูแลเว็บไซต์
คู่มือการติดตั้งและกู้คืนระบบ
(4) แผนการบารุงรักษาระบบ ในช่วงระยะเวลารับประกัน
(5) เอกสารแผนสารองฉุกเฉินของระบบ
(6) ส่งมอบระบบงาน ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาแล้วเสร็จ พร้อม Source Code ที่เสร็จสมบูรณ์
ประกอบคาอธิบายทั้งหมด
8. การฝึกอบรม
8.1 ผู้ รั บ จ้ างต้องเสนอแผนการฝึ ก อบรมและรายละเอียดในการฝึ ก อบรมในข้ อ 7.4 ให้ สพพ.
เห็นชอบก่อนจัดฝึกอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายละเอียด
เช่น อาจเพิ่มหรือปรับจานวนผู้เข้าอบรม ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและความจาเป็นของเนื้องาน เป็นต้น ตลอดจน
เนื้อหาและระยะเวลาอบรมในแต่ละหลักสูตรตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องบันทึกภาพการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตรและส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างในรูป Flash Drive พร้อมเอกสารการฝึกอบรม
8.2 ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งฝึ ก อบรมการใช้ ง านระบบบริ ห ารจั ด การเว็ บ ไซต์ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นส่ ว นต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้อง และระบบสารสนเทศ (Application) จานวน 3 หลักสูตร ได้แก่
(1) หลั กสู ตรผู้ ดูแลระบบเว็บไซต์ จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 วัน
รายละเอียดหลักสูตรอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
การติดตั้งระบบ
การ Backup และ Recovery ระบบ
การ Configuration ระบบ
การดูแลระบบเว็บไซต์
(2) หลักสูตรผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์ จานวนไม่น้อยกว่า 10 คน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 วัน
รายละเอียดหลักสูตรอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
การเข้าใช้งานเว็บไซต์
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์
8.3 ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรมทั้ ง หมด ได้ แ ก่ วิ ท ยากร
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสารประกอบการฝึกอบรม ตลอดจนอุปกรณ์และสื่อต่างๆ และ
ต้องมีการประเมินผลการฝึกอบรม พร้อมรายงานสรุปการฝึกอบรม ทั้งนี้ จานวนผู้เข้ารับการอบรมสามารถน้อยกว่า
จานวนที่ระบุในข้อ 8.2 ได้ ในกรณีที่ สพพ. ไม่สามารถหาบุคลากรมาเข้ารับการอบรมได้ตามจานวน
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9. การติดตั้งและการทดสอบระบบ
9.1 ผู้รับจ้างต้องทดสอบ ติดตั้งระบบที่ปรับปรุงแก้ไขอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
9.2 การทดสอบการทางานของระบบร่วมกันระหว่างผู้รับจ้างและ สพพ. เมื่อทดสอบร่วมกับ สพพ.
เป็นที่เรียบร้ อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบที่ปรับปรุงแก้ไข ทดสอบการทางานของระบบ และเครือข่ ายให้
สามารถทางานได้อย่างสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
9.3 ในกรณีผ ลการทดสอบการทางานของระบบยังไม่ส ามารถทางานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้ว น
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้รับจ้างจะต้องทาการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การทดสอบผ่านเงื่อนไขตามข้อกาหนด
ดังกล่าว
9.4 ในระหว่างที่ทาการทดสอบระบบ หากอุปกรณ์ในของ สพพ. ได้รับความเสียหายระหว่างการ
ทดสอบ และส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องของระบบคอมพิวเตอร์ โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบนั้นเกิด
จากความบกพร่ อ งของบุ ค ลากรของผู้ รั บ จ้ า ง ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งท าการซ่ อ มแซม แก้ ไ ข หรื อ เปลี่ ย นแทน โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จาก สพพ.
10. การรับประกัน
10.1 ผู้รับจ้างจะต้องติดตาม ประเมินผลการใช้งาน เมื่อเริ่มใช้งานระบบฯ รวมทั้ง บารุงรักษาและ
รับประกันระบบฯ ที่ส่งมอบแก่ สพพ. ตลอดจนจะต้องรับผิดชอบดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบฯ รวมทั้ง
ปรับแต่งระบบฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานที่ส่งมอบแก่ สพพ. เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบงานงวดสุดท้ายกรณีเกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องทางระบบผู้รับจ้างต้องจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลและบารุงรักษาระบบเข้ามาดาเนินการแก้ไข ภายใน 24 ชั่วโมง และให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
ภายใน 72 ชั่วโมง นับจากที่ได้รับแจ้งจาก สพพ. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างดาเนินการได้ ล่าช้า
กว่าเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ผู้ รั บจ้ างจะต้องช าระค่าปรับให้ แก่ สพพ. เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง)
ของราคาจ้างตามสัญญา โดยเศษของวันจะนับเป็นหนึ่งวันไปจนถึงวันที่ผู้รับจ้างแก้ไขระบบงานให้สามารถใช้งานได้
เป็นปกติ
10.3 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันการใช้งานระบบงานเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ดาเนินการ
ติดตั้งและส่งมอบระบบ และ สพพ. หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับและตกลงรับมอบงานทั้งหมด โดย
ถูกต้องครบถ้ว นเป็ นที่เรีย บร้ อยแล้ว โดยผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแล บารุงรักษาระบบงานให้ อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
อยู่เสมอ และจะต้องดาเนินการบารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เมื่อผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้
ใช้งานได้ดีดังเดิมตามข้อกาหนดและขอบเขตของงานดังกล่าว ทั้งนี้ รวมถึงการพัฒนาหรือการปรับเปลี่ยนแก้ไข
รายละเอียดของระบบตามที่ สพพ. กาหนด ซึ่งคิดเป็นค่า ใช้จ่ายในการพัฒนาของผู้ รับจ้าง อย่างน้อย 15 วัน
เพื่อให้ระบบสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและการ Upgrade Software ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง โดย สพพ. ไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
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10.4 ดาเนินการบริหารจัดการเว็บไซต์ และจัดทาเนื้อหาเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
(1) ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการ แปลบทความ และย่อข้อมูลของบทความเป็นภาษาอังกฤษ
พร้อมทั้ง อัพเดทข่าวสาร รวมถึงการออกแบบ การนาเสนอ และ กราฟิก ตามที่ สพพ. มอบหมาย
(1.1) ข่าวสาร ผู้รับจ้ างจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 2 วันทาการ นับตั้งแต่
วันที่ สพพ. ปรับปรุงข้อมูล โดยไม่รวมเวลาตรวจงานของผู้ว่าจ้าง
(1.2) บทความ และข้อมูลอื่นๆ ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 วันทาการ
นับตั้งแต่วันที่ สพพ. ปรับปรุงข้อมูล
ทั้งนี้ ข้อมูลข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจาก สพพ. ก่อนขึ้นเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมต่างๆ
ของ สพพ. จนสิ้นสุดโครงการ (เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันส่งมอบงานทั้งหมด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม)
10.5 ผู้รับจ้างต้องดาเนินงานแปลภาษาอังกฤษจากเนื้อหาที่ สพพ. เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 5 ชิ้น
หรือตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ จนสิ้นสุดโครงการ (เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันส่งมอบงานทั้งหมด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ใดๆ เพิ่มเติม) โดยชิ้นงานจากงานต้นฉบับที่พิมพ์ด้วยอักษร TH SarabunPSK ขนาด ตัวอักษร 16 จัดกั้นหน้ากระดาษ
ซ้าย-ขวาและบน-ล่าง ด้านละ 1 นิ้ว บนหน้ากระดาษขนาด A4 จานวน 1 หน้า หรือ 1 แผ่น คิดเป็น 1 ชิ้น หรือ
คานวณชิ้นงานตามที่ได้ตกลงกับผู้รับจ้างตามประเภทของเนื้อหางานที่ส่ง แปล เช่น ประเภทบทความ ประเภทข่าว
หรื อ อื่ น ๆ แล้ ว ให้ ผู้ รั บ จ้ า งส่ ง ผลงานมาในรู ป แบบไฟล์ ด้ ว ยตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK ขนาดตั ว อั ก ษร 16
ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดเวอร์ชั่นใดก็ได้
10.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ซึ่งสามารถติดต่อประสานงานและร้องขอความช่วยเหลือให้
คาปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
10.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาให้คาแนะนาและแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นของระบบ
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จนสิ้นสุดการรับประกันผลงาน
10.7 ในกรณีที่พบข้ อ ผิ ด พลาดในการท างานบางส่ ว นของระบบฯ ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบและ
ประเมินปัญหาและแจ้งต่อ สพพ. ภายใน 4 ชม. และหาทางดาเนินการแก้ปัญหาโดยเร็ว
11. วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมาณ 3,000,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
12. ข้อสงวนสิทธิ์
สพพ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เงื่อนไขข้อกาหนด
13. ลิขสิทธิ์และข้อตกลงในการรักษาความลับข้อมูล
13.1 กรรมสิทธิ์ของเอกสาร ผลงานที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมถึง Source Code รวมทั้งที่ส่งมอบแล้ว
และยั งไม่ส่ งมอบที่เกิดขึ้น ต้องตกเป็ น กรรมสิ ทธิ์และลิ ขสิ ทธิ์ในทรัพย์สิ นทางปัญญาของ สพพ. ทั้งสิ้ น การนา
บางส่วนหรือทั้งหมดของผลงานไปเผยแพร่หรือทาซ้าไม่ว่าด้วยตนเองหรือมอบให้ผู้อื่นมิสามารถกระทาได้ เว้นแต่
ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สพพ. แล้ว เท่านั้น
13.2 กรณีผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบให้ สพพ. เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา หากมี
การฟ้อง สพพ. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
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14. ค่าปรับ
กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ครบตามสัญญา “ผู้รับจ้าง” ยอมให้ “ผู้ว่าจ้าง” ปรับ โดยคิดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของราคาจ้างตามสัญญา โดยเศษของวันจะนับเป็นหนึ่งวันไปจนถึงวันที่
ผู้รับจ้างส่งงานครบถ้วนตามที่ระบุในสัญญาจ้าง
15. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
การพิ จ ารณาการยื่ น ข้ อ เสนอการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้ ง นี้ สพพ. จะพิ จ ารณาโดยใช้
หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและ
น้าหนักที่กาหนด ทั้งนี้ การยื่นข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแยกยื่นออกเป็น 2 ซอง ประกอบด้วย
15.1 ข้อเสนอด้านคุณภาพ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนาเสนอแนวคิดการดาเนินโครงการนาเทคนิคต่างๆ มาใช้ใน
การศึกษาและรวบรวมข้อมูล ตลอดจนจัดทาแผนการดาเนินงาน และระยะเวลาในการดาเนินงานทุกขั้นตอนการ
ปฏิบัติ รวมถึงรายละเอียดอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กรที่นาเสนอ
ซึ่ง สพพ. ได้กาหนดการให้คะแนนน้าหนักเท่ากับ ร้อยละ 60 รายละเอียดตามตารางหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ข้อเสนอทางเทคนิค
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอทางคุณภาพ
ในการเสนอราคาครั้งนี้ สพพ. จะพิจารณาตัดสินจากข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ โดยจะ
มีการแบ่งเป็นหัวข้อ ดังต่อไปนี้
คะแนน
ลาดับ
รายการ
เกณฑ์ รวม
1
ด้านคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
40
1.1 ประวัติและผลงานการทางานการพัฒนาระบบจะต้องมีผลงานอย่ างน้อย 10
2 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานที่แล้วเสร็จให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า
1,500,000 บาทต่ อ สั ญ ญา ภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น 5 ปี นั บ ย้ อ นหลั ง จาก
วันที่ยื่นซองข้อเสนอการประกวดราคาจ้างโดยมีหนังสือ รับรองผลงาน สาเนาสัญญา
หรือใบสั่งจ้าง และข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ของผลงานดังกล่าว มา
แสดงต่อ สพพ. ทั้งนี้ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคามีหนังสือรับรองผลงาน สาเนา
สัญญา หรือใบสั่งจ้าง และข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ของผลงานที่
เกี่ยวข้องไม่ครบตามจานวนที่กาหนดไว้ สพพ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอ
ด้านเทคนิคและไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาต่อไป
(1) มีประสบการณ์ และผลงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 ผลงาน
5
(2) มีประสบการณ์ และผลงานที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 2 ผลงาน
10
1.2 จ านวนพนั กงานและคุณสมบัติของบุคลากรที่นาเสนอตามเกณฑ์ขั้นต่าที่ 30
กาหนดไว้
หากคุณสมบัติของบุคลากรที่นาเสนอมีคุณสมบัติที่ต่าว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนดไว้
สพพ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา
ต่อไป
25

ลาดับ

คะแนน
เกณฑ์ รวม
1.2.1 วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และประสบการณ์ ข องผู้ จั ด การโครงการ ในงานที่ 5
เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการสารสนเทศ
(1) วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หรือสูงกว่า ได้ 1 คะแนน
(2) ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการให้กับหน่วยงานของ
รัฐ มากกว่า 5 ปี ได้ 2 คะแนน
มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการให้กับหน่วยงานของ
รัฐ อย่างน้อย 5 ปี ได้ 1 คะแนน
(3) ผลงานที่เกี่ยวข้อง ได้ 2 คะแนน
มีผลงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 3 โครงการ ได้ 2 คะแนน
มีผลงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 3 โครงการ ได้ 1 คะแนน
1.2.2 วุฒิ การศึกษา และประสบการณ์ ของนั กวิเ คราะห์ ระบบ ในงานที่ 5
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบสารสนเทศ
(1) วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หรือสูงกว่า ได้ 2 คะแนน
ปริญญาตรี 1 คะแนน
(2) ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 3 ปี ได้
3 คะแนน
มีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี ได้
1 คะแนน
1.2.3 วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของนักออกแบบเว็บไซต์ ในงานที่ 5
เกี่ยวข้องกับ Web Designer
(1) วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หรือสูงกว่า ได้ 2 คะแนน
ปริญญาตรี 1 คะแนน
(2) ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 5 ปี ได้
3 คะแนน
มีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี ได้
1 คะแนน
รายการ
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คะแนน
เกณฑ์ รวม
1.2.4 วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และประสบการณ์ ของนั ก พั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ในงานที่ 5
เกี่ยวข้องกับการการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
(1) วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หรือสูงกว่า ได้ 2 คะแนน
ปริญญาตรี 1 คะแนน
(2) ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 5 ปี ได้
3 คะแนน
มีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี ได้
1 คะแนน
1.2.5 วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของนักทดสอบและปรับปรุงระบบ ใน 5
งานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ และปรับปรุงระบบ
(1) วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หรือสูงกว่า ได้ 2 คะแนน
ปริญญาตรี 1 คะแนน
(2) ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 1 ปี ได้
3 คะแนน
มีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี ได้
1 คะแนน
1.2.6 วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของผู้ติดต่อประสานงาน ในงานที่ 5
เกี่ยวข้องกับด้านการติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง
(1) วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หรือสูงกว่า ได้ 2 คะแนน
ปริญญาตรี 1 คะแนน
(2) ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 1 ปี ได้
3 คะแนน
มีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี ได้
1 คะแนน
รายการ
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2

คะแนน
เกณฑ์ รวม
ด้านข้อเสนอโครงการ
60
2.1 ความรู้ความเข้าใจของโครงการ และเชื่อมโยงกับระบบงานเดิมของ สพพ. 15
(1) มีการนาเสนอรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ ได้ 15 คะแนน
วัตถุประสงค์ หลักการเหตุผล ขอบเขตการดาเนินโครงการ
คุณลักษณะเฉพาะของระบบในการพัฒนาโครงการ
มีการวิเคราะห์การเชื่อมโยงของระบบ
มีการนาเสนอวิธีการและเทคนิค
(2) มีการนาเสนอรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ ได้ 10 คะแนน
วั ต ถุ ป ระสงค์ หลั ก การเหตุ ผ ล ขอบเขตการด าเนิ น โครงการ
คุณลักษณะเฉพาะของระบบในการพัฒนาโครงการ
มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของระบบ
(3) มีการนาเสนอรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ ได้ 5 คะแนน
วัตถุประสงค์ หลักการเหตุผล ขอบเขตการดาเนินโครงการ
คุณลักษณะเฉพาะของระบบในการพัฒนาโครงการ
2.2 เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในโครงการ
15
(1) มีการนาเสนอเทคนิคและวิธีการ ดังนี้ ได้ 15 คะแนน
มีเทคนิค และวิธีการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
มีการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมแนวทางแก้ไข ในกรณีต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น และเมื่อเกิดปัญหาสามารถปรับแก้ไขได้จริง
(2) มีการนาเสนอเทคนิคและวิธีการ ดังนี้ ได้ 10 คะแนน
มีเทคนิค และวิธีการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
มีการวิเคราะห์ปัญหา
(3) มีการนาเสนอเทคนิคและวิธีการ ดังนี้ ได้ 5 คะแนน
มีเทคนิค และวิธีการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2.3 ผังการเชื่อมโยงระบบงานทั้งโครงการ
10
รายละเอีย ดข้อเสนอโครงการ โดยระบุชุดซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ ระบบ
จัดการฐานข้อมูล เครื่องมือที่ใช้พัฒนา ภาพรวมสถาปัตยกรรมของระบบ (System
Architecture) และสถาปั ต ยกรรมของระบบทั้ ง หมด รวมถึ ง แผนผั ง เครื อ ข่ า ย
ภาพรวมของระบบ (Network Diagram) ที่นาเสนอ
มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม กราฟิก รูปแบบ
ข้อมูลเว็บไซต์ของ สพพ.
มีการออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ สพพ.
รายการ
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รายการ
มีการเปรียบเทียบรายละเอียดข้อมูลของโครงการที่นาเสนอกับคุณสมบัติ
ที่กาหนดไว้ตามข้อ 5 (คุณลักษณะเฉพาะของระบบ) ครบถ้วน และสามารถแสดง
ได้ว่ามีคุณสมบัติที่ดีกว่าหรือตรงกับข้อเสนออย่างไร ได้ 10 คะแนน
มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม กราฟิก รูปแบบ
ข้อมูลเว็บไซต์ของ สพพ.
มีการออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ สพพ. ได้ 5 คะแนน
มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม กราฟิก รูปแบบ
ข้อมูลเว็บไซต์ของ สพพ. ได้ 1 คะแนน
2.4 แผนการดาเนินงาน
รายละเอียดแผนการดาเนินงาน ที่มีขั้นตอนการทางานของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ พร้อมทั้ง ระบุระยะเวลาที่ต้องใช้ในแต่ละขั้นตอน และ
มีรายละเอียดแผนการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้ โดยมีแผนการจัดฝึกอบรมและให้
ความรู้ ระยะเวลา และเนื้อหาหลักสูตร
มีการจัดทาแผนการดาเนินโครงการ
มีรายละเอียดของกิจกรรมและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน รวมถึง
ขั้นตอนการนาเข้าข้อมูลทั้งจากระบบหรือฐานข้อมูลเดิม และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดที่
จ าเป็ น ต่ อ การท างาน มายั ง ระบบใหม่ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง และครบถ้ ว น (Data
Migration) และมีกาหนดระยะเวลาการส่งมอบงานตรงตามแต่ละงวดงาน
มีแผนการจัดอบรมที่ชัดเจน แสดงกรอบระยะเวลาการจัดอบรมแต่
ละหลักสูตร รูปแบบการอบรม เนื้อหาโดยย่อของหลักสูตรการอบรมครบถ้วนครบ
ตามข้ อ 8 (การฝึ ก อบรม) และมี ตั ว อย่ า งรู ป แบบการจั ด อบรมที่ ผ่ า นมา ได้
10 คะแนน
มีการจัดทาแผนการดาเนินโครงการ
มีแผนการจัดอบรมที่ชัดเจน แสดงกรอบระยะเวลาการจัดอบรมแต่
ละหลักสูตร รูปแบบการอบรม เนื้อหาโดยย่อของหลักสูตรการอบรมครบถ้วนครบ
ตามข้อ 8 (การฝึกอบรม) ได้ 5 คะแนน
มีการจัดทาแผนการดาเนินโครงการ ได้ 1 คะแนน

คะแนน
เกณฑ์ รวม

10

29

ลาดับ

รายการ
2.5 ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดูแลและบารุงรักษาระบบ
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดูแลและบารุงรักษาระบบเว็บไซต์ และ
แก้ไขรายปี โดยต้องรวมการ Upgrade Software และจานวนวันรองรับสาหรับ
การพัฒ นาระบบหรื อการปรับเปลี่ยนแก้ไขรายละเอียดของระบบตามที่ สพพ.
กาหนด เพื่อให้ระบบสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน
เฉลี่ยไม่เกินปีละ 450,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ภาษีอากรอื่นๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว หากเกินกว่า 450,000 บาทขึ้นไป สพพ. ขอสงวนสิทธิ
ไม่พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาต่อไป
ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาที่ มี ก ารประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
บารุงรักษา ภายในระยะเวลา 3 ปี (เฉลี่ยต่อปี) ต่าที่สุดจะได้คะแนนเต็ม และ
ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาอื่ น ๆ จะได้ ค ะแนนลดหลั่ น ลงมา โดยใช้ วิ ธี เ ที ย บ
บัญญัติไตรยางศ์
รวม

คะแนน
เกณฑ์ รวม
10

100

15.2 ข้อเสนอด้านราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนาเสนองบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามขอบเขต
ของงานโครงการที่กล่าวข้างต้น ซึ่ง สพพ. ได้กาหนดการให้คะแนนน้าหนักเท่ากับร้อยละ 40
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องได้รับคะแนนข้อเสนอด้านคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
จึงจะถือว่าผ่านการประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคและมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาต่อไป
15.3 คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ค ะแนนข้ อ เสนอทาง
ด้านคุณภาพ และด้านราคาแล้ว ให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดและจัดลาดับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายที่เหลือไว้
15.4 กรณีร ายที่คัดเลื อ กไว้ ไม่เ ข้า ทาสั ญญาหรื อ ข้อ ตกลงกับหน่ว ยงานของรัฐ ในเวลาที่ ก าหนด
และ/หรือ หากการเจรจาต่อรองราคาไม่เป็นผลสาเร็จ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะเชิญผู้เข้ายื่นข้อเสนอที่มีข้อเสนอคะแนนรวมมากที่สุดรายถัดไปมาเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมต่อไป
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