(ร่าง)
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
----------------------------------------------------สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า สลค. มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจัดหา
ระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
1. หลักการและเหตุผล
สลค. ได้พัฒนาระบบติดตามสถานภาพเรื่อง และติดตั้งใช้งานระบบและอุปกรณ์ตั้งแต่ปี 2537 เป็นระบบที่ใช้
ติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีรายงานต่าง ๆ แสดงถึงขั้นตอนของเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีว่าอยู่
ในขั้นตอนใด ได้ดําเนินการอะไรไปแล้ วบ้ าง อย่างไรก็ตามระบบดังกล่ าวได้ ออกแบบและใช้ งานมาเป็นเวลานาน
ไม่รองรับการแสดงรายงานผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบันได้ เช่น ไม่สามารถเรียกผ่านระบบ Web Application
หรือผ่านระบบ Mobile Device ไม่สามารถสืบค้นข้อความในเอกสารได้ อีกทั้งกรณีที่มีการชุมนุมทางการเมืองปิดล้อม
สถานที่ราชการหากไม่สามารถเข้าปฏิบัติติงานในทําเนียบรัฐบาลได้ ต้องแยกบุคลากรไปปฏิบัติราชการในหลาย ๆ
สถานที่ทําให้การบันทึกข้อมูลติดตามเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีหยุดชะงักไม่สามารถดําเนินการได้ เมื่อกลับเข้าปฏิบัติงาน
ในทําเนียบรัฐบาลได้จําเป็นต้องบันทึกข้อมูลเสนอคณะรัฐมนตรีย้อนหลัง ซึ่งข้อมูลมีเป็นจํานวนมากทําให้เพิ่มภาระกับ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง มี ร ะบบที่ พั ฒ นาในระยะหลั ง เช่ น ระบบวาระการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ระบบสื บ ค้ นมติ
คณะรัฐมนตรี ระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีบน Web Application ซึ่งแต่ละระบบจะมีข้อมูลตั้งต้น
จากการบันทึกรับเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทั้งสิ้น ทําให้ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติงานซ้ําซ้อนในหลาย ๆ ระบบ จากที่ผ่านมา
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวยังขาดความเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะการบูรณาการ และขาดมาตรฐาน
ในการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทําให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทําได้ยาก
และซับซ้อนเกิดการสูญเสียงบประมาณในการพัฒนาระบบที่ซ้ําซ้อนกันเป็นจํานวนมาก เกิดความขัดแย้งกันของข้อมูล
ชนิดเดียวกันจากระบบงานที่ต่างกัน ไม่สามารถส่งต่อหรือใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือระบบงานที่ต่างกันได้
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ สลค. ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในภารกิจหลัก และปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หากมีการปรับปรุงระบบให้สามารถใช้ในการติดตาม
สถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาระบบสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อใช้ติดตามเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถบันทึกและปรับปรุงข้อมูลภายใน สลค. และนอก สลค. และ
สามารถรองรับการแสดงผลแบบ Web Application และ Mobile Device ได้ เพื่อให้ผู้บริหารของ สลค. สามารถ
ติดตามรายงานความเคลื่อนไหวของเรื่องได้ในทุกสถานที่ ทุกเวลา และสามารถให้หน่วยงานระดับกระทรวงสามารถ
ติดตามสถานภาพเรื่องของหน่วยงานตนเองที่เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติภารกิจ
ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่ อพัฒนาระบบติ ดตามสถานภาพเรื่ องเสนอคณะรั ฐมนตรี ให้ มี ความทัน สมั ย รองรับ กั บ เทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งพัฒนาระบบสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อใช้ติดตามเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ สลค. ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานในภารกิจหลัก
2.2 เพื่ อ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ไปยั ง ระบบงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น โดยอั ต โนมั ติ สามารถสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
ของคณะรัฐมนตรีด้วยความถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อให้หน่วยงานระดับกระทรวงสามารถติดตามสถานภาพของเรื่องที่เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
3. เป้าหมายของโครงการ
สลค. มีระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่สามารถใช้งานได้ทั้งจากภายในและนอกสถานที่
สามารถสืบค้นเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี หรือเรื่องสายทั่วไปได้ทั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์มือถือ และทุก
กระทรวงสามารถติดตามสถานภาพเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีผ่านระบบได้
4. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.4 ไม่ เ ป็ น บุ ค คลซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งถู ก ระงั บ การยื่ น ข้ อ เสนอหรื อ ทํ า สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐไว้ ชั่ ว คราว
เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
4.8 ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายอื่ น ที่ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่ สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี
4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.10 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
4.11 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ ง ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น คู่ สั ญ ญาต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
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4.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
4.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
4.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน โดย
ผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
หรื อ ระบบงานสารสนเทศด้ า นสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อย่ างน้ อย 2 สัญญาจ้ าง โดยมี มูลค่ าสั ญญาละไม่ น้ อยกว่ า
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้ ว น) และยัง คงใช้ ร ะบบงานดั ง กล่ าวอยู่ใ นปั จจุ บั นโดยมี ห นัง สื อรับ รองผลงานจาก
หน่ วยงานที่ ได้ ดําเนิ นการติดตั้งพร้ อมเอกสารรายละเอี ยดของผลงานดังกล่ าวที่ แสดงให้ เห็ นว่ ามี การติ ดตั้ งระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมการพัฒนา Application Software สําหรับงานด้านบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ระบบงานสารสนเทศด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจน และ สลค. สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว
4.15 ผู้ยื่น ข้ อ เสนอจะต้ อ งเสนอรายชื่อ คณะทํ า งานทั้ งหมดที่ จะเข้ ามาดํ า เนิ นการในครั้ งนี้ โดยที่ภ ายใน
คณะทํางานจะต้องประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง ดูแลอุปกรณ์ การพัฒนา และการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศที่จัดหาในครั้งนี้ อย่างน้อยดังนี้
ที
รายการ
วุฒิ
ประสบการณ์ (ปี) จํานวน หน่วย เวลา
การศึกษา
(เดือน)
1 Project Manager
ปริญญาโท
5-10
1
คน
8
2 System Analyst
ปริญญาตรี
5-10
2
คน
8
3 Senior Programmer
ปริญญาตรี
5-10
1
คน
8
4 Web Designer
ปริญญาตรี
5-10
2
คน
8
5 Programmer/Software
ปริญญาตรี
3-5
7
คน
8
Developer
6 Software Tester
ปริญญาตรี
3-5
2
คน
3
7 Data Migration
ปริญญาตรี
3-5
4
คน
8
<5
8 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ปริญญาตรี
2
คน
8
ปริญญาตรี
3-5
1
คน
12
9 Programmer/Software
Developer (นั่งประจําที่
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในช่วงระยะเวลารับประกัน)
10 Data Entry (ปฏิบัติงาน
ปริญญาตรี
<5
3
คน
15
ตรวจสอบนําเข้าข้อมูลและ
สแกนเอกสารที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีในช่วงระยะเวลา
ดําเนินโครงการและช่วง
ระยะเวลารับประกัน)
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ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบสําเนาใบรับรองการศึกษา ได้แก่ Transcript หรือ ใบปริญญาบัตร พร้อมประวัติการทํางาน ทุก
ตําแหน่ง โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการตามข้อ 8 จํานวน 2 คน นั่งประจําที่ สลค. ตลอด
ระยะเวลาดําเนินโครงการ เป็นระยะเวลา 8 เดือน เจ้าหน้าที่ในข้อ 9 เริ่มต้นนับเวลาอยู่ประจําที่ สลค. นับจากวันที่
คณะกรรมการตรวจรับงานในงวดสุดท้าย เป็นระยะเวลา 12 เดือน และเจ้าหน้าที่ในข้อ 10 เริ่มต้นนับเวลาอยู่ประจําที่
สลค. นับจากวันที่ สลค. กําหนด เป็นระยะเวลา 15 เดือน โดยให้ประจําอยู่ที่ สลค. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในวัน เวลา
ราชการ หากลาหยุดต้องแจ้งล่วงหน้าและให้จัดหาเจ้าหน้าที่มาทดแทน
4.16 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา ดังนี้
หัวข้อ
ข้อกําหนดของ สลค.
ข้อเสนอของบริษัท
เอกสารอ้างอิง (หน้า,ข้อ)
ระบุหัวข้อให้ตรงกับที่ ให้คัดลอกคุณลักษณะ
ให้ระบุคุณลักษณะ
ให้ระบุหรืออ้างอิงเอกสาร
สลค. กําหนด
เฉพาะที่ สลค. กําหนด
เฉพาะที่ผู้ประสงค์จะ
ในข้อเสนอที่เกี่ยวข้องและ
เสนอราคาเสนอ
ขีดเส้นใต้คุณลักษณะ
เฉพาะที่ สลค. กําหนดลงใน
แคตตาล็อกหรือเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
4.17 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนําเสนองานโดยเสนอแนวคิด ขั้นตอน วิธีการ แผนการดําเนินงาน และข้อเสนอ
ที่จะทําให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัน และเวลา
ณ สถานที่ที่ สลค. กําหนด ภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา
4.18 สลค. จะพิจารณาตัดสินคัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอหลักฐานเอกสารครบถ้วนถูกต้อง และปฏิบัติถูกต้อง
ตามเงื่ อนไขที่ สลค. กํ าหนดเท่า นั้ น ในการพิ จารณาผลการยื่ นข้ อเสนอประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ครั้ งนี้ สลค.
จะพิจารณาตั ดสิ น โดยใช้ ห ลั กเกณฑ์ ร าคาประกอบเกณฑ์ อื่น โดยพิ จารณาให้ คะแนนตามปั จจั ยหลั กและน้ํ า หนั ก
ที่กําหนดรายละเอียด ดังนี้
ปัจจัย
กําหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ
ราคาที่ยื่นข้อเสนอ
40
คุณภาพของงานที่นําเสนอและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์
60
ต่อทางราชการ (รายละเอียดตามข้อ 4.19)
รวม
100
4.19 สลค. ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิ จารณาเฉพาะผู้ประสงค์ จะเสนอราคาทุ กรายที่ ผ่านคุ ณสมบัติเบื้ องต้น
ตามข้อ 4.1 – 4.16 ในข้างต้นเท่านั้น ทั้งนี้ สลค. จะพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนจากผลงานที่ผ่านมา รูปแบบและ
วิธีการดําเนินงาน ตลอดจนแนวทางการบริหารโครงการให้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และข้อเสนอ
ทางเทคนิคที่เป็นประโยชน์กับทางราชการเป็นสําคัญ โดยข้อเสนอต้องมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถดําเนินการได้จริง
และตรงกับความต้องการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คะแนนรวม 100 คะแนน ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้
ข้อพิจารณา
คะแนน
1. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์จากหน่วยงาน
10
ของรั ฐ หรื อหน่ ว ยงานเอกชน โดยผลงานดั ง กล่ า วจะต้ อ งเป็ น ผลงาน
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ข้อพิจารณา
คะแนน
ในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบงานสารสนเทศด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
อย่างน้อย 2 สัญญาจ้าง โดยมีมูลค่าสัญญาละไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท
(สิบล้านบาทถ้วน) และยังคงใช้ระบบงานดังกล่าวอยู่ในปั จจุบันโดยมี
หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่ได้ดําเนินการติดตั้งพร้อมเอกสาร
รายละเอี ย ดของผลงานดั ง กล่ า วที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมการพัฒนา Application Software สําหรับงานด้าน
บริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบงานสารสนเทศด้านสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจน และ สลค. สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงดังกล่าว
2. ศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
2.1 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งนํ า เสนอแผนผั ง อธิ บ ายรู ป แบบการติ ด ตั้ ง
15
สถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายโดยอ้างอิงจากรายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่
กําหนดในโครงการเป็นองค์ประกอบหลัก โดย สลค. จะพิจารณาจาก
ความถูกต้องของแนวทางการจัดวางโครงสร้าง ความครบถ้วน มีความ
เป็นไปได้ที่จะสามารถดําเนินการได้จริง และตรงกับความต้องการของ สลค.
30
2.2 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งนํ า เสนอแนวคิ ด การพั ฒ นาระบบติ ด ตาม
สถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยต้องเสนอตัวอย่างระบบต้นแบบ
(Prototype) อธิบายรูปแบบงานซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณลักษณะ
เฉพาะทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคที่จะต้องดําเนินการส่งมอบ
โดยแสดงรายละเอียดแนวทางการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน โดย สลค.
จะพิจารณาจากความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถ
ดําเนินการได้จริง ตรงกับความต้องการของ สลค.
3. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิส (Web
15
Services) เพื่อให้บริการข้อมูลและเรียกใช้ข้อมูลจากหน่วยงานหรือระบบ
อื่นได้ โดยอธิบายรูปแบบวิธีการเชื่อมโยงระหว่างระบบฐานข้อมูลที่จะ
ดําเนินการในโครงการนี้กับระบบสารสนเทศของ สลค. รวมทั้งหน่วยงาน
ภายนอก โดย สลค. จะพิ จ ารณาจากความถู กต้ อ ง ครบถ้ว น มี ค วาม
เป็นไปได้ท่จี ะสามารถดําเนินการได้จริง ตรงกับความต้องการของ สลค.
4. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนําเสนอแนวทางการดําเนินการเพื่อจัดการกับข้อมูล
10
ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น บนระบบเดิ ม และวิ ธี ก ารโอนย้ า ยข้ อ มู ล (Data
Migration) รายละเอียดข้อมูลปัจจุบันตามขอบเขตของงาน ข้อ 6 และ
นํ า เข้ า ไปยั ง ระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น ใหม่ โดย สลค. จะพิ จ ารณาจากความ
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ข้อพิจารณา
ถูกต้อง ครบถ้วน มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถดําเนินการได้จริง ตรงกับ
ความต้องการของ สลค.
5. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนําเสนอแผนการในการดําเนินงานตั้งแต่การเริ่มต้น
โครงการจนสิ้นสุดโครงการ และระยะเวลารับประกันโครงการ โดยแสดง
รายละเอียดกิจกรรมพร้อมกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละกิจกรรม
โดย สลค. จะพิจารณาจากความครบถ้วน มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถ
ดําเนินการได้จริง ตรงกับความต้องการของ สลค.
6. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนําเสนอแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้
ในรูปแบบการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่กําหนดในโครงการ หรือรูปแบบ
อื่นๆ เพื่อรองรับการเรียนรู้ของบุคลากรของ สลค. ที่มีความจําเป็นต้อง
ศึกษาเพื่อใช้ในการดูแลระบบงานในโครงการ โดย สลค. จะพิจารณาจาก
ความเป็นไปได้ที่จะสามารถดําเนินการได้จริง และตรงกับความต้องการ
ของ สลค.
7. ผู้ยื่นข้อเสนอจะเสนอแนวทางการดําเนินการอื่นๆ เพิ่มเติม อันเป็น
ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาระบบของโครงการโดย สลค. ไม่ ได้ ร ะบุ ไว้ ใ น
รายการคุณลักษณะเฉพาะทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค โดย
สลค. จะพิจารณาจากความเป็นไปได้ที่จะสามารถดําเนินการได้จริง และ
ตรงกับความต้องการทางด้านนโยบายของ สลค. และเป็นประโยชน์ใน
การเพิ่มศักยภาพในการดําเนินการตามภารกิจของ สลค.
รวม

คะแนน
5

10

5

100

4.20 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทําเอกสารนําเสนอตามข้อ 4.19 ข้อย่อย 1 – 7 ยื่นผ่านระบบพร้อมจัดทําเป็น
รูปเล่มและแบบแผ่นบันทึกข้อมูลจํานวน 3 ชุด ยื่นในวันนําเสนองาน (Presentation) โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนําเสนอ
ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาผลการจ้างของ สลค. รายละไม่เกิน 2 ชั่วโมง ภายใน 5 วันนับถัดจากวันที่ยื่นเสนอราคา
ผ่านระบบ ซึ่ง สลค. จะพิจารณาตามลําดับก่อนหลังตามเวลาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นข้อเสนอไว้เป็นสําคัญ ทั้งนี้ สลค. ขอ
สงวนสิทธิ์ในการกําหนดวันที่นําเสนองานและไม่เชิญผู้ยื่นข้อเสนอมานําเสนอแนวคิดฯ หากปรากฎว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคา
ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเอกสารและยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน
5. คุณลักษณะเฉพาะ
คุณลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
5.1 คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกรายการ ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคาเสนอขาย
จะต้องเสนอคุณลักษณะเฉพาะไม่ต่ํากว่าคุณลักษณะที่กําหนด และระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์ที่เสนอต้องไม่เป็น
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตที่อยู่ระหว่างการคุ้มครองเป็นบุคคลหรือนิติบุคลล้มละลายตามคําสั่งศาลที่ได้สั่งการตาม
กฎหมายของประเทศที่บริษัทผู้ผลิตนั้นตั้งอยู่
5.2 ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับอุปกรณ์ และหรือฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่เสนอ ผู้ชนะการประกวดราคาต้องดําเนินการทั้งปวง
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เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ผู้ชนะการประกวดราคาต้องเป็นผู้ชําระค่าเสียหายและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ให้ สลค. เป็นเจ้าของ License ของซอฟต์แวร์ที่ สลค. จัดซื้อทั้งหมด
5.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล (Database Server) จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
5.3.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 10 แกนหลัก (10 core) หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
5.3.2 มีหน่วยประมวลผล (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ Cache
Memory ไม่น้อยกว่า 20 MB
5.3.3 มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4, 2666 MHz หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
5.3.4 สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
5.3.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000
รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 600 GB จํานวน
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
5.3.6 มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
5.3.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1GbEหรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
5.3.8 มี Power Supply แบบ Redundant และสามารถทํา Hot Swap หรือ Hot Plug จํานวน 2 หน่วย
5.3.9 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) รองรับการทํางานบน
ระบบ VM ที่มลี ิขสิทธิ์ถูกต้อง
5.3.10 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ตั้ง (Onsite Service) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจาก
วันที่คณะกรรมการตรวจรับงานไว้ใช้ใน สลค. ในงวดสุดท้าย
5.4 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบงานประยุกต์ (Application Server) พร้อมด้วยระบบปฏิบัติการ
(Operating System) และซอฟท์แวร์แม่ข่ายโปรแกรมประยุกต์ (Application Server Software)
จํานวน 2 เครื่อง มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
5.4.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 หน่วย
5.4.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจํา แบบ Cache
Memory ไม่น้อยกว่า 15 MB
5.4.3 มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
5.4.4 สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
5.4.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า
7,200 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
5.4.6 มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
5.4.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ า
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
หน้า 7

5.4.8 มีPower Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2 หน่วย
5.4.9 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) รองรับการทํางานบน
ระบบ VM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
5.4.10 มีซอฟต์แวร์แม่ข่ายโปรแกรมประยุกต์ (Application Server Software) ที่สามารถใช้งานร่วมกับ
ซอฟท์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) ที่เสนอในโครงการนี้ได้เป็นอย่างดี
5.4.11 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ตั้ง (Onsite Service) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจาก
วันที่คณะกรรมการตรวจรับงานไว้ใช้ใน สลค. ในงวดสุดท้าย
5.5 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย ระบบจั ด เก็ บ แฟ้ ม ข้ อมู ล (File Server) พร้ อ มด้ ว ยระบบปฏิ บั ติ ก าร
(Operating System) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
5.5.1 มี หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลั ก (6 core) หรื อดี กว่ า สํ าหรับคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
5.5.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจํา แบบ Cache
Memory ไม่น้อยกว่า 15 MB
5.5.3 มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
5.5.4 สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
5.5.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า
7,200 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
5.5.6 มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
5.5.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ า
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
5.5.8 มีPower Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2 หน่วย
5.5.9 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) รองรับการทํางานบนระบบ
VM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
5.5.10 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ตั้ง (Onsite Service) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจาก
วันที่คณะกรรมการตรวจรับงานไว้ใช้ใน สลค. ในงวดสุดท้าย
5.6 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย ระบบออกรายงาน (Report Server) พร้ อ มด้ ว ยระบบปฏิ บั ติ ก าร
(Operating System) และ ซอฟท์ แ วร์ แ ม่ ข่ า ยระบบออกรายงาน (Report Server Software)
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
5.6.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า
1 หน่วย
5.6.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจํา แบบ Cache
Memory ไม่น้อยกว่า 15 MB
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5.6.3 มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
5.6.4 สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
5.6.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า
7,200 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วย
5.6.6 มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
5.6.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ า
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
5.6.8 มีPower Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2 หน่วย
5.6.9 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) รองรับการทํางานบน
ระบบ VM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
5.6.10 มี ซอฟท์ แวร์แ ม่ข่า ยระบบออกรายงาน (Report Server Software) ที่ สามารถใช้ งานร่ว มกั บ
ซอฟท์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูล และระบบที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้ โดยซอฟท์แวร์นี้ต้องมี
Tool ในการพัฒนารายงานในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถแสดงผลบน web browser ได้
5.6.11 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ตั้ง (Onsite Service) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจาก
วันที่คณะกรรมการตรวจรับงานไว้ใช้ใน สลค. ในงวดสุดท้าย
5.7 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบสํารองและกู้คืนข้อมูล (Data Backup & Recovery Server) พร้อม
ด้วยระบบปฏิบัติการ (Operating System) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
5.7.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 10 แกนหลัก (10 core) หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
5.7.2 มีหน่วยประมวลผล (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ Cache
Memory ไม่น้อยกว่า 20 MB
5.7.3 มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4, 2666 MHz หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
5.7.4 สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่นอ้ ยกว่า RAID 0, 1, 5
5.7.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000
รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 600 GB จํานวน
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
5.7.6 มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
5.7.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1GbE หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
5.7.8 มี Power Supply แบบ Redundant และสามารถทํา Hot Swap หรือ Hot Plug จํานวน 2 หน่วย
5.7.9 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) รองรับการทํางานบน
ระบบ VM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
5.7.10 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ตั้ง (Onsite Service) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจาก
วันที่คณะกรรมการตรวจรับงานไว้ใช้ใน สลค. ในงวดสุดท้าย
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5.8 ซอฟต์แวร์สําหรับจัดการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (VM) มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
5.8.1 ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ เ สมื อ นสํ า หรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยทั้ ง หมดที่ จั ด หา
ในโครงการนี้ โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
5.8.1.1 รองรับการบริหารจัดการผ่าน Browser ได้
5.8.1.2 รองรับการแบ่ งทรัพยากรของ Hardware ตามสถาปัต ยกรรม hypervisor ออกเป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ได้มากกว่า 1 เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน
5.8.1.3 รองรับการกําหนดหน่วยความจําให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine)
ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 4 TB
5.8.1.4 สามารถกําหนดพื้นที่ Disk Space ให้คอมพิวเตอร์เสมือนในแบบ Thin Provisioning ได้
5.8.1.5 สามารถย้ายไฟล์ดิสก์เสมือนของคอมพิวเตอร์เสมือนข้าม storage ได้โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่องานที่ทําบนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) หรือส่งผลต่อผู้ใช้งานที่
รับบริการอยู่
5.8.1.6 สามารถย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ข้ามเครื่อง Server เมื่อ
ต้ อ งการบํ ารุ งรั กษาเครื่อง Server โดยไม่ ก่อให้ เกิดความเสี ยหายต่ องานที่ทํ าบนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) หรือส่งผลต่อผู้ใช้งานที่รับบริการอยู่
5.8.1.7 รองรับการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ในแบบอัตโนมัติ
เมื่อ Hardware หรือระบบปฏิบัติการหยุดการทํางานหรือเกิดความเสียหายได้
5.8.1.8 สามารถกําหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) เข้าถึงช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารได้ เช่น FibreChanel, iSCSI เป็นต้น
5.8.1.9 สามารถกําหนดให้ Application ทํางานได้ต่อเนื่องโดยไม่ทําเกิดให้ความเสียหายหรือหยุด
ให้บริการ (Fault Tolerance) เมื่อเกิดความเสียหายของ Hardware โดยสามารถกําหนด
Virtual CPU ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 2 vCPU ต่อ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Guest)
5.8.1.10 สามารถกําหนด vSMP – Virtual Symmetric Multi-Processing ได้สูงสุด 128 Virtual CPUs
5.8.1.11 มี API สําหรับการเชื่อมต่อกับ Third-Party Backup Software, Multipath Software
5.8.1.12 ระบบช่วยแบ่งเบาการทํางานของโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องติดตั้ง
agent บนคอมพิวเตอร์เสมือน
5.8.1.13 สามารถใช้งานกับ Reliable Memory เพื่อเพิ่มความเสถียรให้กับระบบโดยการนําส่วนที่
สําคัญในการทํางาน เช่น Hypervisor เก็บใน memory แบบ Reliable ในขณะใช้งาน
5.8.1.14 สามารถกําหนด Bandwidth (QoS) ในการใช้ Network และ Storage บนคอมพิวเตอร์
เสมือนได้
5.8.1.15 สามารถนํา Storage ความเร็วสูง (Flash) ทีมีอยู่บน server มาเก็บ (Cache) ข้อมูล
การอ่าน เพื่อลดเวลาในการทํางานของแอพพลิเคชั่น
5.8.1.10 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ตั้ง (Onsite Service) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานไว้ใช้ใน สลค. ในงวดสุดท้าย
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5.8.2 ซอฟต์แวร์สําหรับบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์เสมือนสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
จํานวน 1 ลิขสิทธิ์ โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
5.8.2.1 สามารถบริหารจัดการทรัพยากรสําหรับคอมพิวเตอร์เสมือนจากส่วนกลาง เช่น CPU,
memory, storage และ network โดยบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ไม่
น้อยกว่า 1,000 เครื่องแม่ข่าย และบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือน (guest) จํานวน
ไม่น้อยกว่า 10,000 เครื่องเสมือน (guest)
5.8.2.2 สามารถบริหารจัดการผ่าน Browser ได้
5.8.2.3 มีระบบ Single Sign-On เพื่อ login เพียงครั้งเดียว ในกรณีที่มีระบบบริหารส่วนกลาง
สําหรับคอมพิวเตอร์เสมือนมากกว่า 1 ระบบ
5.8.2.4 มี ร ะบบค้ น หาทรั พ ยากรภายใน เช่ น Virtual machine, Host, Datastore และ
Network เป็นอย่างน้อย
5.8.2.5 สามารถตรวจสอบและสร้ า ง Alarm ต่ า ง ๆ เช่ น Virtual Machine, Storage เป็ น
อย่างน้อย
5.8.2.6 สามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดการ patches และ update จากส่วนกลางสําหรับระบบ
Hypervisor (Update Manager)
5.8.2.7 มี API สําหรับการเชื่อมต่อกับ Third-Party Tools
5.8.2.8 สามารถติดตั้งในรูปแแบบ ของ Virtual Appliance ได้
5.8.2.9 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ตั้ง (Onsite Service) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานไว้ใช้ใน สลค. ในงวดสุดท้าย
5.9 อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอกแบบ (External Storage) (ความจุรวม 9 TB) จํานวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
5.9.1 เป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ซึ่งสามารถทํางานใน
ระบบ SAN (Storage Area Network) ได้
5.9.2 มีส่วนควบคุมอุปกรณ์ (Controller) แบบ Dual Controller
5.9.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
600 GB และมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที จํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วย
5.9.4 สามารถติดตั้ง Hard Disk ได้สูงสุด 24 หน่วย
5.9.5 สามารถทํางานแบบ Raid ไม่น้อยกว่า Raid 0, 1, 5
5.9.6 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ตั้ง (Onsite Service) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจาก
วันที่คณะกรรมการตรวจรับงานไว้ใช้ใน สลค. ในงวดสุดท้าย
5.10 อุปกรณ์ Tape Drive สํารองข้อมูลแบบ LTO จํานวน 1 ชุด พร้อม Tape แบบ LTO จํานวน 10 ม้วน
โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
5.10.1 เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเทป LTO (Linear Tape Open) ซึ่งความจุของตลับเทปต่อหนึ่งตลับ
จะต้องสามารถรองรับการเก็บข้อมูลได้ 2.5 TB ก่อนการบีบอัดข้อมูล (Native)
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5.10.2 Tape drive เป็นแบบ LTO6 หรือดีกว่า โดยรองรับการส่งผ่านข้อมูลได้ด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 160
MB/sec ก่อนการบีบอัดข้อมูล (Native)
5.10.3 มี Interface แบบ SAS
5.10.4 เทป LTO ความจุไม่น้อยกว่า 3TB อัตราการถ่ายโอน (Native/Compressed) Up to 300
MB/sec. (Up to 750 MB/sec.)
5.10.5 สามารถใช้งานร่วมกับข้อ 5.7 ได้
5.10.6 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ตั้ง (Onsite Service) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจาก
วันที่คณะกรรมการตรวจรับงานไว้ใช้ใน สลค. ในงวดสุดท้าย
5.11 ซอฟต์แวร์สํารองและกู้คืนข้อมูล (Backup and Recovery Software) โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
5.11.1 คุณสมบัติทางด้านการสํารองและกู้คืนข้อมูล
5.11.1.1 มีลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์การสํารองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ประเภท
VM สําหรับติดตั้งและใช้งานบนเครื่องแม่ข่ายทั้งหมดในโครงการนี้
5.11.1.2 สามารถสํารองและกู้คืนข้อมูลบนระบบ VM โดยไม่จําเป็นต้องติดตั้ง Agent บน
เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน
5.11.1.3 สามารถกู้ คื น ข้ อ มู ล ในระดั บ ไฟล์ บ น Guest OS ที่ มี ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารประเภท
Windows และ Linux
5.11.1.4 สามารถลดความซ้ํ า ซ้ อ น (Deduplication) ของข้อมู ล ที่ ทํา การสํ ารองได้ ด้ ว ย
ซอฟต์แวร์ที่เสนอ โดยต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องครอบคลุมปริมาณข้อมูลไม่น้อยกว่า
200TB
5.11.1.5 สามารถกู้คืนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนเพื่อนํามาใช้งานได้ทันทีโดยการเปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์เสมือนจาก Backup Storage ขึ้นมาใช้งาน
5.11.1.6 มีความสามารถ WAN Acceleration หรือเสนอพร้อมอุปกรณ์ที่ทํา WAN Acceleration
เพื่อช่วยเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูล Backup ผ่านเครือข่าย WAN
5.11.1.7 รองรับการสํารองข้อมูลไปยัง Tape Drive, Tape Library หรือ VTL
5.11.1.8 สามารถทําการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยของ
ข้อมูล โดยใช้คีย์ขนาด 128 bit หรือ 256 bit ขณะทําการสํารองข้อมูลได้
5.11.1.9 สามารถบริหารจัดการจากส่วนกลางได้ (Centralized Management)
5.11.2 คุณสมบัติทางด้านการสําเนาข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VM Replication) โดยมี
คุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
5.11.2.1 มีลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์การทําสําเนาข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Replication)
ประเภท VM พร้อมทั้งสามารถทํา FailOver Plan ได้ จํานวนไม่น้อย 400 VM
5.11.2.2 สามารถทําสําเนา (Replication) เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนได้โดยตรงโดยไม่ต้อง
ผ่านกระบวนการ Backup
5.11.2.3 สามารถ Replicate ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนไปยังไซต์สํารองได้โดยไม่จําเป็น
ต้องติดตั้ง Agent
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5.11.2.4 สามารถ Failover และ Failback เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่ได้ทํา Replicate ไว้ได้
5.11.2.5 สามารถ Failover พร้อมทั้งเปลี่ยน IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน
ให้สอดคล้องกับระบบ Network ที่ไซต์สํารองได้โดยอัตโนมัติ
5.11.2.6 สามารถทํา Failover Test เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่ได้ทําการ Replicate ไว้ได้
5.11.2.7 สามารถกําหนดแผนการกู้คืนระบบที่ไซต์สํารอง (Failover Plan) โดยต้องระบุ
ลําดับก่อนหลังในการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่ไซต์สํารองไว้ล่วงหน้าได้ ช่วย
ให้ผู้ดูแลระบบสามารถกู้คืนระบบได้แบบ 1-Click
5.11.2.8 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ตั้ง (Onsite Service) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานไว้ใช้ใน สลค. ในงวดสุดท้าย
5.12 Ethernet Switch ขนาด 24 ช่อง จํานวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
5.12.1 มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
5.12.2 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง และแบบ Small Form-Factor Pluggable (SFP) ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
5.12.3 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
5.12.4 รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
5.12.5 มีขนาด Switching Bandwidth หรือ Switching Capacity รวมไม่น้อยกว่า 216 Gbps
5.12.6 มีประสิทธิภาพในการส่งผ่านข้อมูล Forwarding Rate หรือ Throughput ไม่น้อยกว่า 71.4 Mpps
5.12.7 สนับสนุนการทํา VLAN ไม่น้อยกว่า 255 VLAN
5.12.8 สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser และ CLI (Command-line
Interface) ได้
5.12.9 สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายของ สลค. ได้เป็นอย่างดี
โดยสามารถบริ หารจัดการ VLAN ของอุปกรณ์ เครือข่า ย Switch ที่นําเสนอได้ จากอุ ป กรณ์
เครือข่ายหลัก (Core Switch) ของ สลค. ซึ่ง สลค. ใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5.12.10 สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
5.12.11 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ตั้ง (Onsite Service) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจาก
วันที่คณะกรรมการตรวจรับงานไว้ใช้ใน สลค. ในงวดสุดท้าย
5.13 สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จํานวน 30 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
อย่างน้อย ดังนี้
5.13.1 เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ(Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า
50 แผ่น
5.13.2 สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
5.13.3 มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
5.13.4 มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 30 ppm
5.13.5 สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
5.13.6 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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5.13.7 ผ่านการรับรองมาตรฐานดังนี้
5.13.7.1 มาตรฐานด้านการป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์
ไฟฟ้าอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น มอก. หรือ FCC หรือ VCCI
5.13.7.2 มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น มอก. หรือ UL หรือ CSA หรือ
IEC หรือ CE
5.13.8 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ตั้ง (Onsite Service) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัด
จากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานไว้ใช้ใน สลค. ในงวดสุดท้าย
5.14 เครื่องอ่าน Barcode จํานวน 100 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
5.14.1 เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ด ชนิด Bi-directional หรือ Electromagnetic dithering mirror
5.14.2 เป็นเครื่องอ่านรหัสแท่งที่ใช้ Light Source แบบเลเซอร์ (Visible Laser Diode)
5.14.3 มีความเร็วในการอ่านไม่น้อยกว่า 60 scans per second typical
5.14.4 สามารถอ่านรหัสแท่งตามมาตรฐาน Code39, Code93, Code128, EAN128, Interleaved 2of5
ได้เป็นอย่างน้อย
5.14.5 รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB เป็นอย่างน้อย
5.14.6 ผ่านการรับรองมาตรฐานดังนี้
5.14.6.1 มาตรฐานด้านการป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์
ไฟฟ้าอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น มอก. หรือ FCC หรือ VCCI
5.14.6.2 มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น มอก. หรือ UL หรือ CSA หรือ
IEC หรือ CE
5.14.7 สามารถอ่านรหัส 2D Barcode ได้
5.14.8 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ตั้ง (Onsite Service) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจาก
วันที่คณะกรรมการตรวจรับงานไว้ใช้ใน สลค. ในงวดสุดท้าย
5.15 เครื่องพิมพ์ Label Sticker (Barcode) จํานวน 20 เครื่อง หมึกพิมพ์ จํานวน 40 ม้วน กระดาษสติ๊กเกอร์
พิมพ์บาร์โค้ด จํานวน 40 ม้วน โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
5.15.1 เป็นเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์แบบ Direct Thermal และ Thermal Transfer ได้
5.15.2 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 300 จุดต่อนิ้ว (dpi) หรือ 12 จุด / มิลลิเมตร
5.15.3 รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB เป็นอย่างน้อย
5.15.4 มีหน่วยความจําภายในเครื่องไม่น้อยกว่า 4 MB (Flash) และ 8 MB SDRAM
5.15.5 สามารถพิมพ์รหัสแท่งตามมาตรฐาน Code39, Code93, Code128, EAN128, Interleaved 2of5
ได้เป็นอย่างน้อย
5.15.6 สามารถพิมพ์ PDF417, Maxicode, QR code ได้เป็นอย่างน้อย
5.15.7 ผ่านการรับรองมาตรฐานดังนี้
5.15.7.1 มาตรฐานด้านการป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์
ไฟฟ้าอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น มอก. หรือ FCC หรือ VCCI
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5.15.7.2 มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น มอก. หรือ UL หรือ CSA หรือ
IEC หรือ CE
5.15.8 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ตั้ง (Onsite Service) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจาก
วันที่คณะกรรมการตรวจรับงานไว้ใช้ใน สลค. ในงวดสุดท้าย
5.16 ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 3 (ขนาด 42U) จํานวน 1 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
5.16.1 เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า
110 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
5.16.2 มีช่องเสียบไฟฟ้า จํานวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
5.16.3 มีพัดลมสําหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
5.16.4 มีประตูหน้าเป็นแบบโลหะที่มีรูพรุน
5.16.5 มีจอภาพ อุปกรณ์สลับสัญญาณ (KVM Switch) และ แป้นพิมพ์พร้อมแผ่นสัมผัส (Touch Pad)
ที่ถูกออกแบบ และติดตั้งอยู่ภายในตู้ Rack
6. ระบบงานติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี จํานวน 1 ระบบ

หมายเหตุ : การพัฒนาระบบรองรับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ
: ทั้งนี้ แผนภาพนี้เป็นเพียงแนวคิดเชิงหลักการ ซึ่ง สลค. ขอสงวนสิทธิ์
การทํางานของระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
6.1 คุณสมบัติทั่วไปของแต่ละระบบงาน มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
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6.1.1 เป็นระบบงานที่ใช้งานในลักษณะ Web Application โดยสามารถใช้งานระบบผ่านโปรแกรม
Web Browser
6.1.2 ระบบงานตามโครงการนี้ในส่วนของผู้ใช้งาน สามารถใช้บนระบบปฏิบัติการได้ตั้งแต่ Windows 8 ,
Android, IOS, MAC OS ได้เป็นอย่างน้อย
6.1.3 ต้องดําเนินการร่วมทดสอบกับสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และติดตั้ง
ระบบให้ใช้งานเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน e-CMS รุ่นล่าสุด ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
6.2 คุณสมบัติการทํางานของระบบ มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
6.2.1 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถติดตามสถานะหนังสือ ตามเงื่อนไขการค้นหาของระบบ
6.2.2 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถเรียกดูความเชื่อมโยงระหว่างหนังสือที่มีการอ้างถึงกันภายในระบบได้
6.2.3 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิ สามารถค้นหาหนังสื อที่รับ /ส่ง ตามสิทธิการเรียกดู ของผู้ ใช้ (หน่วยงาน / ชั้น
ความลับ) โดยผู้ใช้งานสามารถค้นหาหนังสือ ตามเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้
6.2.3.1 รายละเอียดหนังสือ
6.2.3.2 คําค้นพิเศษ (Key word)
6.2.3.3 ให้ผลการสืบค้นครอบคลุมคําพ้องความหมายกับคําสืบค้น
6.2.3.4 สถานะ
6.2.3.5 ประเภทหนังสือ
6.2.3.6 เลขที่ ห นั ง สื อ (ทั้ ง เลขรั บ หนั ง สื อ และเลขส่ ง หนั ง สื อ ) โดยสามารถระบุ ไ ด้ ว่ า
ต้องการค้นหนังสือทั้งหมด ที่เกี่ยวข้อง (อ้างถึง) เลขที่หนังสือที่ระบุ หรือ ค้น
เฉพาะหนังสือที่ตรงตามเลขที่หนังสือที่ระบุเท่านั้น
6.2.3.7 วันเดือนปีของหนังสือ
6.2.3.8 เลขรับที่ของ สลค.
6.2.3.9 วันที่รับเรื่องของ สลค.
6.2.3.10 สามารถค้นหาโดยการอ่านบาร์โค้ด หนังสือรับเข้าหรือส่งออกได้
6.2.4 ระบบสามารถกําหนดมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement – SLA) ของแต่
ละประเภทหนังสือ
6.2.5 ระบบมีการแจ้งเตือนในแต่ละขั้นตอนเมื่อถึงกําหนด ที่มีการระบุไว้ในมาตรฐานการให้บริการ
(Service Level Agreement – SLA)
6.2.6 สามารถจัดเก็บเอกสารเข้าสู่ระบบ Content Management รวมทั้งการปรับปรุงแก้เอกสารและลบ
เอกสารผ่านทาง API ที่ สลค.กําหนด
6.3 ระบบการสร้างและอนุมัติหนังสือ มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
6.3.1 ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนด Template ในลักษณะหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณฯ
เช่น หนังสือครุฑ, บันทึกข้อความ เป็นต้น ให้เลือกผ่านระบบ
6.3.2 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถสร้างร่างหนังสือ โดยในข้อมูลจากระบบที่ได้บันทึกไว้แล้วมาสร้างตาม
format ของหนังสือราชการ โดยสามารถนําข้อมูลในระบบสร้างเป็นเอกสารร่างตามรูปแบบ
Template ที่เลือกได้ทันที
6.3.3 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถสร้างหนังสือ โดยสามารถอ้างถึงหนังสือที่เกี่ยวข้องได้
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6.3.4 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถสร้างบันทึกคําสั่งการ/คําเสนอ
6.3.5 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถสร้างบันทึกคําปฏิบัติการ
6.3.6 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถยกเลิกหนังสือ
6.3.7 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถลบหนังสือที่ยังไม่เคยสร้างเลขรับหนังสือ หรือ เลขส่งหนังสือ
6.3.8 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถกําหนดระดับความเร่งด่วนของหนังสือ
6.3.9 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถกําหนดระดับชั้นความลับของหนังสือเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
6.3.10 ระบบรองรับการเก็บประวัติการเสนอเรื่องลงนามแต่ละครั้งที่เสนอ ซึ่งบางครั้งมีการแก้ไขหลายรอบ
6.3.11 เมื่อหนังสือที่สร้างได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถส่งหนังสือที่สร้างผ่านทางระบบ
การรับส่งหนังสือ
6.3.12 ผู้ ใช้ งานสามารถกํ าหนดสิ ทธิ์ เฉพาะบุ คคล หรื อเฉพาะกลุ่ ม หรื อเฉพาะสํ านั ก/กอง ที่ เห็ น
รายละเอียดของเรื่องได้ สามารถกําหนดให้แสดงชื่อเรื่องในรายงาน “เรื่องนี้ไม่เปิดเผย” ได้
6.4 ระบบการรับส่งหนังสือ มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
6.4.1 ระบบรองรับการรับส่งหนังสือทั้ง ประเภทเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และ หนังสือประเภทอื่น โดยสามารถ
6.4.1.1 รับหนังสือจากภายนอก สลค.
6.4.1.2 ส่งหนังสือไปภายนอก สลค.
6.4.1.3 ส่งหนังสือภายใน สลค.
6.4.1.4 รับหนังสือภายใน สลค.
6.4.2 ระบบสามารถรับ-ส่งหนังสือตามขั้นตอนการทํางานที่มีการกําหนดไว้ มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
6.4.2.1 การรับหนังสือ
6.4.2.2 การส่งหนังสือ
6.4.2.3 การตีกลับหนังสือ
6.4.2.4 การดึงกลับหนังสือ
6.4.2.5 การคืนหนังสือ
6.4.2.6 การปิดหนังสือ
6.4.2.7 การยกเลิกหนังสือ
6.4.2.8 การผูกเรื่อง/เชื่อมโยงเรื่อง
6.4.2.9 การกันเลขหนังสือรับเข้า-ส่งออก
6.4.2.10 การเปลี่ยนเลขที่หนังสือรับเข้า-ส่งออกอัตโนมัติเมื่อขึ้นปี พ.ศ. ใหม่
6.4.2.11 การดึงเลขส่งออกของหนังสือที่ยกเลิกแล้วมาสร้างใหม่
6.4.3 การรับหนังสือ มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
6.4.3.1 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถรับหนังสือผ่านการเชื่อมต่อตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานที่ สลค. กําหนด
6.4.3.2 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถบันทึกการปฏิบัติการ ณ ขณะที่รับหนังสือ
6.4.3.3 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถเลือกรับหนังสือด้วยเลขรับเก่าได้
6.4.3.4 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถเลือกรับหนังสือ โดยยังไม่ออกเลขรับได้
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6.4.3.5 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถจองเลขที่หนังสือล่วงหน้าได้ โดยระบุเล่มหนังสือส่งออก ลําดับ
เลขรับที่ต้องการ จํานวนและวันที่จอง ซึ่งเมื่อจองเลขดังกล่าวไปแล้วหากระบบรับเรื่อง
จนถึงเลขชุดดังกล่าวระบบจะต้องข้ามชุดเลขดังกล่าวไม่ออกเลขรับซ้ําในระบบอีก
6.4.3.6 ผู้ใช้งานผู้มีสทิ ธิสามารถเลือกหนังสือลงสมุดรับที่ต้องการ
6.4.3.7 ผู้ ใ ช้ ง านผู้ มี สิ ท ธิ ส ามารถรั บ หนั ง สื อ และส่ ง สํ า นั ก /กองที่ รั บ เรื่ อ งได้ ม ากกว่ า 1
หน่วยงาน โดยใช้เลขรับที่เดียวกัน
6.4.3.8 เมื่อมีการรับหนังสือ ระบบสร้างเลขที่หนังสือรับ ตามรูปแบบที่กําหนดไว้ (กรณีเลือก
ให้ระบบสร้างเลขรับใหม่)
6.4.3.9 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถแก้ไขหนังสือหลังรับมาได้
6.4.3.10 ระบบมีการแจ้งเตือนให้หน่วยงานต้นทางทราบว่าเอกสารมีการแก้ไขที่หน่วยงาน
ปลายทาง และสามารถเปิดดูได้
6.4.4 การส่งหนังสือ มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
6.4.4.1 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถกําหนดกลุ่มผู้รับหนังสือได้
6.4.4.2 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถกําหนดระดับความเร่งด่วนของหนังสือ
6.4.4.3 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถกําหนดระดับชั้นความลับของหนังสือ
6.4.4.4 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถเพิ่มเติมสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือเอกสารแนบได้
6.4.4.5 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถเลือกส่งหนังสือด้วยเลขส่งเก่าได้
6.4.4.6 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถส่งหนังสือไปยังหน่วยงานปลายทางได้มากกว่า 1 หน่วยงาน
และสามารถแก้ไขหรือเพิ่มหรือลบหน่วยงานปลายทางที่ออกเลขแล้วได้
6.4.4.7 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถส่งหนังสือลงถึงตัวบุคคลในหน่วยงาน
6.4.4.8 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถเลือกหนังสือลงสมุดส่งที่ต้องการเมื่อมีการส่งหนังสือ ระบบ
สร้างเลขที่ส่งหนังสือ ตามรูปแบบที่กําหนดไว้
6.4.4.8.1 การอ้างถึงหนังสือ / การส่งต่อหนังสือ
6.4.4.8.2 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถส่งต่อหนังสือทั้งภายนอก สลค. และภายใน
สลค. ไปให้กับผู้ใช้งาน / หน่วยงานภายใน สลค.
6.4.4.8.3 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถสร้างหรือส่งหนังสือ พร้อมอ้างอิงหนังสืออื่นที่
เกี่ยวข้องได้ เช่น การสร้างหนังสือส่งออก จากหนังสือภายใน (อ้างถึง)
6.4.4.8.4 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาของหนังสือโดยเพิ่มเติ มสิ่งที่
ส่งมาด้วย หรือเอกสารแนบได้
6.4.4.8.5 ระบบสามารถบันทึกการอ้างถึงหนังสือระหว่างกัน
6.4.4.8.6 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถสร้างหนังสือโดยระบุว่าจะออกเลขแบบเลขเดี่ยว
หรือแบบหลายเลขในการสร้างหนังสือส่งออกครั้งเดียวกัน
6.4.4.9 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิจัดการเกี่ยวกับการเลขส่งออก ดังนี้
6.4.4.9.1 สามารถสร้างหนังสือส่งออกอัตโนมัติตามสมุดหนังสือส่งออกที่เลือกไว้
โดยไม่ต้องกันเลขที่หนังสือส่งออก
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6.4.4.9.2 สามารถกันเลขที่หนังสือล่วงหน้าแบบอัตโนมัติ โดยระบุประเภทสมุด
หนังสือส่งออก เลขที่เริ่มต้นหนังสือส่งออก จํานวนที่ต้องการ วันที่ที่
ต้องการกันเลข (ให้ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันที่ปัจจุบันที่กันเลข) เมื่อผู้ใช้งาน
คนอื่ น สร้ า งหนั ง สื อ ส่ ง ออกถึ ง เลขชุ ดดั งกล่ าว ให้ ร ะบบข้ ามเลขชุ ด
ดังกล่าวไม่ให้สร้างเลขซ้ําซ้อนกับเลขที่มีคนกันไว้แล้วในระบบ และลบ
เลขกันที่ไม่ใช้งานแล้วได้ โดยการกันเลขส่งออกสามารถระบุล่วงหน้า
ได้ โดยระบุ
6.4.4.10 ประวัติการปรับสถานะของหนังสือ
6.4.4.10.1 ระบบสามารถบันทึกประวัติการปรับสถานะของหนังสือ รวมถึงการ
อ้างถึงหนังสือระหว่างกัน
6.4.4.10.2 ผู้ใ ช้ งานผู้มีสิท ธิ สามารถเรี ยกดู ประวั ติการปรับสถานะของหนั ง สื อ
รวมถึงการอ้างถึงหนังสือระหว่างกัน
6.4.4.11 ระบบสามารถแสดงจํ า นวนรายการหนั งสื อ ที่ เ ข้ า มาใหม่ และหนั ง สื อที่ ยัง ค้ า ง
ดําเนินการอยู่เพื่อให้ผู้ใช้เห็นได้ชัดเจน
6.4.4.12 ระบบสามารถแสดงการแจ้งเตือนให้กับหน่วยงานปลายทางว่ามีหนังสือเตรียมส่งไป
ให้ทาง email
6.4.4.13 ระบบสามารถแจ้งเตือนให้หน่วยงานต้นทางทราบว่าเอกสารมีการแก้ไขที่หน่วยงาน
ปลายทาง และสามารถเปิดดูได้
6.4.4.14 ระบบรองรั บ การรั บส่ ง หนั ง สื อ ผ่ า นระบบไปรษณี ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ e-mail ที่ มี
มาตรฐานเป็น SMTP/POP3 เป็นอย่างน้อย
6.4.4.15 ระบบจะต้องใช้รับ-ส่งงานได้อย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานในแต่ละหน่วยงานส่งถึงกัน
และการส่งหนังสือระหว่างสังกัดในองค์กร และการส่งหนังสือสู่หน่วยงานภายนอก
โดยมีการเก็บบันทึกขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงและสามารถตรวจสอบการทํางานได้
ทุกขั้นตอน
6.4.4.16 ผู้ใช้งานผู้มีสิทธิสามารถลบหนังสือส่งออกเฉพาะที่ตัวเองสร้างได้
6.4.4.17 ระบบรองรับการส่งเอกสาร โดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
หรือรองรับระบบ PKI (Public Key Infrastructure)
6.4.5 มีรายงานที่สามารถสั่งพิมพ์เป็นรูปแบบไฟล์ pdf จํานวนไม่น้อยกว่า 30 รายงาน
6.4.6 มีรายงานนับสถิติและสั่งรายงานการรับส่งเรื่องตามเงื่อนไขต่าง ๆ จํานวนไม่น้อยกว่า 5 รายงาน
6.5 ระบบจัดการเกี่ยวกับ Image โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
6.5.1 ระบบที่นําเสนอต้องมีโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือช่วยในการสแกนเอกสารเข้าไปจัดเก็บในระบบ
Content Management (ECM) โดยมีความสามารถดังนี้
6.5.1.1 สามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป จํานวน 4 เครื่อง
6.5.1.2 สามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ สแกนเนอร์ ผ่ า น TWAIN Driver เพื่ อ สแกนเอกสารจากเครื่ อ ง
สแกนเนอร์ที่มี TWAIN Driver ได้
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6.5.1.3 สามารถ Import และ Drag and drop ไฟล์ภาพเอกสาร หรือ PDF เข้ามาที่โปรแกรมได้
โดยตรง
6.5.1.4 สามารถตรวจสอบ จัดเรียง สลับหน้า หมุนภาพ ลบภาพเอกสาร ที่สแกนเข้ามาได้
6.5.1.5 สามารถตัดภาพเอกสารจากแผ่นใหญ่เป็นภาพตามขนาดที่กําหนดและทําการเรียงหน้าโดย
อัตโนมัติ เช่น ตัดหน้าเอกสารแผ่นพับ A3 เป็น A4 จํานวน 2 หน้าพร้อมเรียงหน้าเพื่อ
การดูภาพไฟล์ได้ง่ายเป็นต้น
6.5.1.6 สามารถสร้างแม่แบบการสแกน (Scan Template) โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
6.5.1.6.1 สามารถสร้าง Scan Template เพื่อเป็นแม่แบบในการควบคุมการนําไฟล์เอกสาร
โดยแบ่งประเภทเอกสารและใส่ข้อมูล Metadata ตามประเภทที่กําหนดไว้
6.5.1.6.2 สามารถสร้าง field สําหรับเก็บค่า Metadata ของเอกสารแต่ละประเภท
ข้ อ มู ล ของ field สามารถเลื อ กได้ ว่ า เป็ น Text, Number, Date, Time
หรือ Drop Down List และสามารถกําหนด Require field ได้
6.5.1.6.3 สามารถตั้งชื่อไฟล์อัตโนมัติตามค่าที่ตั้งไว้ใน Scan Template โดยการใช้
Metadata มาเป็นข้อมูลในการตั้งชื่อไฟล์
6.5.1.6.4 สามารถสร้าง Folder และนําไฟล์เข้าไปจัดเก็ บใน Folder ที่สร้างขึ้นใน
ระบบ ECM โดยอัตโนมัติ ตามค่าที่ตั้งค่าไว้ใน Scan Template
6.5.1.6.5 สามารถดึง Metadata จากระบบ ECM มาใช้ใน Scan Template ได้
6.5.1.6.6 Scan Template ต้องบันทึกไว้ที่ Server เพื่อให้โปรแกรมสแกนเอกสารทุก
เครื่องในระบบใช้ Scan Template เดียวกัน
6.5.1.6.7 สามารถกําหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานที่สามารถสร้าง Scan Template ได้
6.5.1.6.8 การตั้งค่า Scan Template ทําโดยใช้ Graphical User Interface
6.5.1.7 สามารถอ่านข้อมูล Line Bar-code และ 2D Bar-Code บนภาพเอกสาร เพื่อนําข้อมูล
มาใส่เป็น Metadata หรือ เป็นเงื่อนไขในการแบ่งชุดเอกสาร หรือ ประเภทเอกสาร ได้
6.5.1.8 สามารถแปลงข้อมูลภาพเอกสารให้เป็นข้อมูลตัวอักษร (Text Data) โดยใช้เทคโนโลยี
(Optical Character Recognition: OCR) โดยกําหนดพื้นของข้อมูลที่ต้องการ (Zone OCR)
6.5.1.9 สามารถทํา OCR ภาษาไทย และอังกฤษ โดยติดตั้งบน Server ได้
6.5.1.10 สามารถดึ ง ข้ อมู ล จากฐานข้ อ มู ล (Database) เพื่ อ มาเป็ น ข้ อ มู ล Metadata ของ
เอกสารได้
6.5.1.11 สามารถส่ ง ไฟล์ เ ข้ า ไปจั ด เก็ บ ในระบบ ECM โดยอั ต โนมั ติ ต ามเงื่ อ นไขใน Scan
Template ได้ และมีหน้ารายงานการผลการ Upload เอกสาร แบบ Real-time
6.5.1.12 สามารถเลือกบันทึกไฟล์ที่สแกนเป็น PDF หรือ PDF/A ได้
6.5.1.13 สามารถตั้งค่าการบีบอัดไฟล์ PDF ให้มีขนาดเล็กลงได้
6.5.1.14 สามารถเก็บไฟล์ท่ีสแกนแล้วแต่ยังไม่สามารถส่งไฟล์ (Upload) ไปที่ระบบ ECM ได้
และทําการส่งไฟล์ใหม่ได้ (Retry Upload) เมื่อสามารถติดต่อกับระบบ ECM ได้
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6.5.1.15 มี Web Report บน Server ที่รายงานรายการเอกสารหรือไฟล์ทั้งหมดจากทุกเครื่อง
ที่ upload เข้าไปจัดเก็บในระบบ ECM โดยสามารเลือกเงื่อนไขการดูรายงานได้จาก
วันที่ upload ชื่อผู้ upload และชื่อไฟล์
6.5.1.16 สามารถสแกนเอกสารเพิ่มเติม (Scan Add) ในไฟล์เอกสารที่เคยสแกนเข้าระบบ
ECM แล้ว โดยทําการค้นหาไฟล์เดิมจากโปรแกรมโดยใช้ Metadata ในการค้นหา
เมื่อพบไฟล์ที่ต้องการแล้วสามารถดึงภาพไฟล์เดิมเข้ามาแสดงในโปรแกรม แล้วทําการ
สแกนเอกสารเพิ่มโดยการแทรกหน้าเข้าไปที่ไฟล์เดิม และ upload กลับไปที่ระบบ
ECM เป็น Version ใหม่
6.6 ระบบจัดการหน่วยงานและโครงสร้างองค์กร โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
6.6.1 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลหน่วยงาน เช่น ฝ่าย กอง แผนก ต่าง ๆ
6.6.2 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน
6.6.3 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลตําแหน่งงาน
6.6.4 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
6.6.5 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลโครงสร้างการบังคับบัญชาเพื่อใช้ในการอนุมัติข้อมูลการทํางาน
6.6.6 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลหน่วยงานภายนอกเพื่อใช้ในการรับส่งหนังสือ
6.7 ระบบจัดการขั้นตอนการทํางาน โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
6.7.1 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดลําดับขั้นตอนการทํางานของแต่ละงานตามขั้นตอนที่ได้มีการกําหนดไว้
6.7.2 ผู้ดูแลระบบสามารถระบุสิทธิของการทํางานของแต่ละงานตามขั้นตอน โดยสามารถระบุได้ตาม
หน่วยงาน, ตําแหน่ง, เจ้าหน้าที่รายคน, บทบาทหน้าที่ (Role)
6.7.3 ผู้ดูแลระบบสามารถระบุการแจ้งเตือนการทํางานของแต่ละงานตามขั้นตอน โดยสามารถระบุได้
ตาม หน่วยงาน, ตําแหน่ง, เจ้าหน้าที่รายคน, บทบาทหน้าที่ (Role) โดยช่วงระยะเวลาของการ
แจ้งเตือนต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
6.8 ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ และการควบคุม โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
6.8.1 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน (User) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใน สลค.
6.8.2 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการสิทธิของการใช้งานตามบทบาทหน้าที่ (Role) โดยสามารถกําหนดได้
ว่าผู้ใช้งาน (User) ท่านใด มีสิทธิในการเข้าใช้งานหน้าจอ/รายงานใด ด้วยสิทธิแบบใด เช่น สิทธิ
ในการเป็นผู้ดูแลระบบประจําสํานัก/กอง มีสิทธิเพิ่มข้อมูล, มีสิทธิแก้ไขข้อมูล, มีสิทธิลบข้อมูล, มี
สิทธิเรียกดูข้อมูล
6.8.3 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการสิทธิในการรับส่งหนังสือที่มีชั้นความลับ (นายทะเบียนหนังสือลับ)
ตามลําดับขั้นของชั้นความลับ
6.8.4 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการสิทธิในการเรียกดูหนังสือที่มีชั้นความลับ ตามลําดับขั้นของชั้น
ความลับ โดยแบ่งเป็นสิทธิ์ในการเห็นหนังสือทั้งฉบับ หรือ สิทธิ์ในการเห็นเฉพาะเรื่องหนังสือ
เท่านั้น
6.8.5 ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดสิทธิในการเข้าใช้งานแฟ้มจัดเก็บหนังสือ
6.8.6 ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดสิทธิในหน่วยงานของผู้ใช้งานแต่ละท่านว่า สามารถทํางานในนาม
ของหน่วยงานใดได้บ้าง
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6.8.7
6.8.8
6.8.9
6.8.10
6.8.11
6.8.12
6.8.13
6.8.14
6.8.15
6.8.16
6.8.17
6.8.18
6.8.19
6.8.20

ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดสิทธิในการจองเลขที่หนังสือ/กันเลขรับ
ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดสิทธิในการส่งหนังสือออกภายนอกหน่วยงาน
ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดสิทธิในการส่งหนังสือภายในหน่วยงาน
ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดสิทธิในการออกเลขที่หนังสือ
ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดสิทธิในการแก้ไขหนังสือ สําหรับ user ที่ไม่ใช่ผู้สร้างหนังสือ
ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดสิทธิในการสร้างหนังสือภายใน , หนังสือส่งออก
ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดสิทธิในการรับหนังสือภายใน , หนังสือภายนอกหน่วยงาน
ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดสิทธิในการยกเลิกหนังสือ
ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดสิทธิในการแนบไฟล์
ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดสิทธิในการ Scan หนังสือ
ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดสิทธิในการปิดงาน
ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดสิทธิในการดึงกลับ
ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดสิทธิในการส่งคืน
ระบบสามารถเชื่อมต่อข้อมูลผู้ใช้งานกับ Active Directory Server ของ สลค. ได้ เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งาน (User Authentication) เมื่อเข้าใช้ระบบ
6.8.21 ระบบสามารถบันทึกประวัติการทํางานที่เกิดขึ้นในระบบได้ เช่น มีการเพิ่มข้อมูล, มีการแก้ไข
ข้อมูล, มีการลบข้อมูล
6.8.22 ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูประวัติการทํางานที่เกิดขึ้นในระบบได้
6.8.23 ผู้ดูแลระบบสามารถแจ้งเตือนหรือแจ้งข้อความไปยังผู้ใช้งานทุกคนหรือบางคนตามที่ระบุได้
6.8.24 ระบบสามารถแสดงการแจ้งเตือนงานที่ต้องดําเนินการหรือการแจ้งข้อความจากผู้ดูแลระบบ
ให้แก่ผู้ใช้งานแต่ละคนได้ โดยแสดงเป็นสัญลักษณ์ เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการทํางาน และเมื่อ
ต้องการดูข้อความสามารถกดดูได้
6.8.25 ระบบสามารถบันทึกประวัติการอ่านการการแจ้งเตือนงานที่ต้องดําเนินการหรือการแจ้งข้อความ
จากผู้ดูแลระบบ ของผู้ใช้งานผู้ได้รับการแจ้งเตือน
6.8.26 ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูประวัติการอ่านการการแจ้งเตือนงานที่ต้องดําเนินการหรือการแจ้ง
ข้อความจากผู้ดูแลระบบ ของผู้ใช้งานผู้ได้รับการแจ้งเตือน
6.8.27 มีระบบตัด Log off อัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานโปรแกรมช่วงเวลาหนึ่ง
6.9 คุณลักษณะอื่น ๆ ของระบบ โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
6.9.1 ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดรูปแบบเลขที่หนังสือ
6.9.2 ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดประเภทหนังสือ
6.9.3 ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดระดับความเร่งด่วนของหนังสือ
6.9.4 ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดเล่มสมุดรับ/สมุดส่ง
6.9.5 ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดระดับชั้นความลับ
6.9.6 ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดจุดการรับหนังสือเข้าจากหน่วยงานภายนอก มากกว่า 1 จุด
6.9.7 ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดจุดการส่งหนังสือออกไปภายนอกได้มากกว่า 1 จุด
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6.9.8 ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดการ Run เลขที่หนังสือ โดยสามารถกําหนดได้ว่าต้องการ Run
ตามปีปฏิทิน, ปีงบประมาณ หรือกําหนดเอง
6.9.9 ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดกําหนดรูปแบบสมุดทะเบียน ว่าต้องการรวมเล่ม หรือแยกเล่ม
ตามชั้นความลับ หรือประเภทหนังสือ หรือตามหมวดหมู่ หรือ user กําหนดเอง
6.9.10 ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดแฟ้มจัดเก็บเอกสาร โดยสามารถจําแนกเป็นหมวดหมู่ เพื่อจําลอง
การจัดเก็บเอกสารในลักษณะ ตู้ลิ้นชัก แฟ้ม และแฟ้มย่อย
6.9.11 ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อรองรับการนับวันตามวันดําเนินการ (หัก
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือนับตามปฏิทิน เพื่อรองรับการคํานวณ
ระยะเวลาราชการตามมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement – SLA) ของ
แต่ละประเภทหนังสือ และผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีได้
6.9.12 ระบบรองรับการนําข้อมูลหนังสือที่มีในระบบมาสร้างเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ
ของไฟล์ XML ได้
6.9.13 ระบบรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์ Mobile
6.9.14 สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ Mobile (IOS Android และ MAC OS) เพื่อใช้ดูเอกสาร ติดตาม
หรือ สั่งการผ่านระบบได้
7. ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (RDBMS) จํานวน 1 ชุด (2 CPU License) โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
7.1 เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่สนับสนุนการทํางานแบบออบเจ็กต์ (Object-Relational
Database Management System) เวอร์ชันล่าสุด
7.2 ต้องมีให้เลือกใช้ทํางานบนระบบปฏิบัติการ UNIX ต่อไปนี้ ได้แก่ Sun SPARC Solaris, HP-UX, AIX,
Linux และระบบปฏิบัติการ Windows ได้เป็นอย่างน้อย
7.3 เป็นฐานข้อมูลที่มีระบบ Lock ข้อมูลในระดับ Row Level Locking ซึ่ง Database Engine กระทํา
ได้เอง โดยต้องไม่มีการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม
7.4 มีคุณสมบัติในการทํา Multi-Version Read Consistency โดยไม่มีการอ่านข้อมูลแบบ Dirty Reads
ทั้ งนี้ เพื่อความถู กต้ อ งของข้ อ มู ลที่ จ ะถู กนํ า ไปใช้ ที่ซึ่งผู้ เป็ น Readers และ Writers ของข้ อ มู ล
จะต้องไม่ Block ซึ่งกันและกัน (ผู้อ่านข้อมูลไม่ block ผู้เขียนข้อมูล และผู้เขียนข้อมูลไม่ Block
ผู้อ่านข้อมูล) ดังนั้นเมื่อมี transaction ที่ทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่ยังไม่มีการ Commit หรือ
Rollback ผู้ใช้งานอื่นจะต้องสามารถอ่านข้อมูลใน Row นั้นได้ โดยเห็นข้อมูลของชุดก่อนที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวยังไม่มีการยืนยันการเปลี่ยนแปลงที่เป็นจริง
7.5 สามารถทําการเก็บข้อมูลและแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7.6 มีเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการระบบไฟล์สําหรับไฟล์ฐานข้อมูลโดยเฉพาะ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
7.6.1 ช่วยกระจาย I/O ไปยังดิสก์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และช่วยลดเรื่อง
Hotspots ของดิสก์ในฐานข้อมูล
7.6.2 สามารถทําการเพิ่มดิสก์หรือลบดิสก์ออกจากฐานข้อมูลด้วยคําสั่ง SQL โดยไม่ต้องหยุดการ
ทํางานของฐานข้อมูล และสามารถจัดการ Disk Groups ด้วยเครื่องมือที่เป็น GUI ได้
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7.6.3 สามารถทําการจัดเรียงการกระจายของข้อมูลใหม่ (Redistribution หรือ Rebalancing) ใน
กรณีที่มีการเพิ่มดิสก์หรือลบดิสก์ออกจากฐานข้อมูล โดยการจัดเรียงดังกล่าวต้องทํางานใน
รูปแบบ Background เพื่อให้กระทบกับประสิทธิภาพการทํางานของฐานข้อมูลน้อยที่สุด
7.6.4 สามารถทํา การ Mirror Resync ข้ อมูลระหว่ า ง Disk กรณี ที่ Disk Failed หรื อไม่ สามารถ
ทํางานได้ โดยจะ Resync เฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง Offline เท่านั้นเพื่อลด
ระยะเวลาในการทํางาน
7.6.5 รองรับการทําเป็น Cluster Database ได้
7.6.6 มีลิขสิทธิ์การใช้งานถูกต้องตามกฎหมายแบบไม่จํากัดผู้ใช้งาน โดยสามารถติดตั้งและใช้งานบน
เครื่องแม่ข่ายสําหรับฐานข้อมูลในโครงการนี้ได้
7.7 สามารถทํางานได้บนเครื่องแม่ข่ายที่เสนอ
8. แปลงข้อมูลและถ่ายโอนข้อมูล โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
ต้องดําเนินการแปลงข้อมูล (Data Conversion) จากทุกระบบงานเดิมที่มีการใช้งานและที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีของ สลค. เพื่อถ่ายโอนข้อมูลไประบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาในโครงการนี้ ดังนี้
8.1 ระบบสารบรรณอั ต โนมั ติ ข อง สลค. ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น เป็ น Database Oracle 8i ติ ด ตั้ ง บน
ระบบปฏิบตั ิการ SUN OS 5.10 มีข้อมูลรายละเอียดหนังสือรับเข้าส่งออกประมาณ 560,000 record
8.2 ระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (csr-monitoring) ของ สลค. ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็น
Database MySQL 5.5.50 ติ ด ตั้ ง บนระบบปฏิ บั ติ ก าร Ubuntu 14.04.5 LTS มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดหนั ง สื อรั บ เข้ า
ส่งออกประมาณ 44,331 record
โดยต้องดําเนินการจัดทํา Data Cleansing และถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิมเข้าสู่ระบบที่จัดหาในครั้งนี้
9. งานสํารองข้อมูลของระบบ โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
ต้องมีแผนดําเนินการสํารองระบบฐานข้อมูล โดยกําหนดวันและเวลาสํารองระบบฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ดังต่อไปนี้
(1) แผนดําเนินการสํารองระบบฐานข้อมูล รายสัปดาห์ ระบุวันและเวลา
(2) แผนดําเนินการสํารองระบบฐานข้อมูล รายเดือน ระบุวันและเวลา
กรณีไม่สามารถสํารองระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ ต้องดําเนินการสํารองระบบฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จ
โดยแจ้งวิธีการสํารองให้ สลค. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
10. ระบบเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Application Programming Interface : API)
โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
10.1 ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
สลค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจํานวนอย่างน้อย 4 หน่วยงาน อาทิ
1. กระทรวงกลาโหม
2. กระทรวงการคลัง
3. กระทรวงการต่างประเทศ
4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7. กระทรวงคมนาคม
8. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9. กระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. กระทรวงพลังงาน
11. กระทรวงพาณิชย์
12. กระทรวงมหาดไทย
13. กระทรวงยุติธรรม
14. กระทรวงแรงงาน
15. กระทรวงวัฒนธรรม
16. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17. กระทรวงศึกษาธิการ
18. กระทรวงสาธารณสุข
19. กระทรวงอุตสาหกรรม
20. สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
21. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
22. สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
23. สํานักงบประมาณ
24. สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
25. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
26. สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
27. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
28. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
29. หรือหน่วยงานอื่นที่ สลค. กําหนด
โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
10.2 พัฒนาและกําหนดมาตรฐานกลางข้อมูล (Metadata) สําหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงและสื่อความหมายของ
ข้อมูลและบริการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน
10.3 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-CMS) รุ่นล่าสุด ของ สรอ.
10.4 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานภายใน สลค. ระบบอื่น ๆ ได้เป็นอย่างน้อย เช่น ระบบจัดวาระการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี ระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรี ระบบติดตามมติคณะรัฐมนตรี ระบบประมวลมติคณะรัฐมนตรี
ระบบหนังสือเวียน ระบบคณะกรรมการ เป็นต้น และสามารถดึงข้อมูลสถานะเรื่องที่เข้าวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันเดือนปีที่จัดวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี วันเดือนปีที่เข้าประชุมคณะรัฐมนตรี มาปรับปรุงในฐานข้อมูลของระบบได้
11. การจัดประชุมและอบรม
ผู้เสนอราคาจะต้องจัดประชุมและฝึกอบรมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ ดังนี้
11.1 จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (requirement) ของผู้ใช้ เพื่อนําไปออกแบบและ
พัฒนาระบบในโครงการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
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11.1.1 การประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (requirement) ของผู้ใช้งานภายในสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอย่างน้อยดังนี้
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
สถานที่ประชุม
จํานวนครั้ง จํานวนผู้เข้าร่วม
Cluster ของ สลค.
งานเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ห้องประชุม สลค.
1
20
งานติดตามมติคณะรัฐมนตรีและเสนอแนะเชิงนโยบาย ห้องประชุม สลค.
1
20
งานราชการในพระองค์
ห้องประชุม สลค.
1
15
งานบริหารภายใน
ห้องประชุม สลค.
1
15
11.1.2 การประชุมระดมความคิ ดเห็ นและความต้องการ (requirement) เรื่องการเชื่อมโยงข้ อมู ลร่ ว มกับ
หน่วยงานภายนอก อย่างน้อยดังนี้
หน่วยงาน
สถานที่ประชุม
จํานวนครั้ง
จํานวนผู้เข้าร่วม
(ครั้งละไม่น้อยกว่า)
หน่วยงานภายนอกอย่างน้อย 20 หน่วยงาน ห้องประชุม สลค. หรือ
1
40
หน่วยงานในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหาร ค่าจัดทําเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร สําหรับผู้เข้าร่วมประชุม
และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมทั้งหมด
11.2 จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นการออกแบบระบบเพื่อนําความคิดเห็นที่ได้มาวิเคราะห์และนํ าไป
ปรับปรุงแก้ไขระบบให้มีประสิทธิภาพ
11.2.1 การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้งานภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อย่างน้อยดังนี้
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
สถานที่ประชุม
จํานวนครั้ง จํานวนผู้เข้าร่วม
Cluster ของ สลค.
งานเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ห้องประชุม สลค.
1
20
งานติดตามมติคณะรัฐมนตรีและเสนอแนะเชิงนโยบาย ห้องประชุม สลค.
1
20
งานราชการในพระองค์
ห้องประชุม สลค.
1
15
งานบริหารภายใน
ห้องประชุม สลค.
1
15
11.2.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายนอก อย่างน้อยดังนี้
หน่วยงาน
สถานที่ประชุม
จํานวนครั้ง
จํานวนผู้เข้าร่วม
(ครั้งละไม่น้อยกว่า)
หน่วยงานภายนอกอย่างน้อย 4 หน่วยงาน
ห้องประชุม สลค. หรือ
1
40
หน่วยงานในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหาร ค่าจัดทําเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร สําหรับผู้เข้าร่วมประชุม
และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมทั้งหมด
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11.3 จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบให้กับบุคลากรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อย่างน้อยดังนี้
บุคลากร
สถานที่ฝึกอบรม
จํานวนครั้ง จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(ครั้งละไม่น้อยกว่า)
ผู้ใช้งาน (User)
ห้องอบรม สลค.
5 ครั้ง (ครั้งละ
20
- อบรมการใช้งานระบบ
3 ชั่วโมง)
10
ห้องอบรม สลค.
1 หลักสูตร
ผู้ดูแลระบบ
(หลักสูตรต้องมี
(Administrtor)
เนื้อหาที่ไม่น้อย
- ฝึกอบรมการดูแลและ
กว่า 5 วัน)
บํารุงรักษาระบบ เพื่อให้ผู้ดูแล
ระบบสามารถแก้ไขข้อมูลบน
ฐานข้อมูล การสร้าง/แก้ไขส่วน
ของบันทึกข้อมูล รายงาน และ
การเชื่อมโยงข้อมูล
ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหาร ค่าจัดทําเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร สําหรับผู้เข้าร่วมประชุม
และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมทั้งหมด
11.4 จัดประชุมสัมมนา
สถานที่ โรงแรมในพื้ นที่ กรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ ไม่ ไกลจากสํ านั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี จํานวน 1 ครั้ง
ระยะเวลา 1 วัน จํานวนอย่างน้อย 100 คน
12. งานเอกสารและคู่มือ โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
12.1 ในการส่ ง มอบระบบติ ด ตามสถานภาพเรื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งส่ ง มอบ System
Document ของระบบงานทั้งหมดของ สลค. พร้อมคําอธิบายโดยละเอียดทุกขั้นตอน โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักยกเว้น
คําศัพท์เฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
เอกสารการพัฒนาระบบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
12.1.1 System Description
12.1.2 Operating Procedure
12.1.3 Use Case Diagram
12.1.4 Use Case Description
12.1.5 Class Diagram
12.1.6 Sequence Diagram
12.1.7 User Interface ที่เป็น Graphic User Interface
12.1.8 Data Dictionary
12.1.9 ER – Diagram
12.1.10 Data Specification
12.1.11 ตัวอย่าง Output Report ในกรณีที่เป็นเรื่องพิมพ์รายงาน
12.1.12 ผลการทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ e-CMS รุ่นล่าสุดจาก สรอ.
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12.2 จัดทําคู่มือสําหรับผู้ดูแลและผู้ควบคุมระบบ และการพัฒนาระบบทุกระบบที่ผู้รับจ้างได้พัฒนาขึ้น โดย
จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
12.2.1 คู่มือการออกแบบระบบ ประกอบด้วย
12.2.1.1 System Description
12.2.1.2 Operating Procedure
12.2.1.3 Use Case Diagram
12.2.1.4 Use Case Description
12.2.1.5 Class Diagram
12.2.1.6 Sequence Diagram
12.2.1.7 User Interface ที่เป็น Graphic User Interface
12.2.1.8 Data Dictionary
12.2.1.9 ER – Diagram
12.2.1.10 Data Specification
12.2.1.11 Business Logic
12.2.1.12 ตัวอย่าง Output Report ในกรณีที่เป็นเรื่องพิมพ์รายงาน
12.2.2 คู่มือการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้สําหรับระบบที่พัฒนาขึ้น
12.2.2.1 การติดตั้ง
12.2.2.2 การบริหารจัดการผู้ใช้
12.2.2.3 การบริหารจัดการความปลอดภัย และสิทธิการใช้
12.2.2.4 การปรับแต่งประสิทธิภาพการทํางานของระบบจัดการฐานข้อมูล (Tuning)
12.2.2.5 การสํารอง และการกู้คืนข้อมูล (Backup and Restore)
12.2.3 คู่มือการใช้งาน Application Server และ Application Framework
12.2.3.1 การติดตั้ง
12.2.3.2 การบริหารจัดการผู้ใช้
12.2.3.3 การบริหารจัดการความปลอดภัย และสิทธิการใช้
12.2.3.4 การปรับแต่งประสิทธิภาพการทํางานของระบบ (Tuning)
12.2.4 คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งบน Server ของระบบ
12.2.4.1 การติดตั้ง
12.2.4.2 การบริหารจัดการผู้ใช้
12.2.4.3 การบริหารจัดการความปลอดภัย และสิทธิการใช้
12.2.4.4 การปรับแต่งประสิทธิภาพการทํางานของระบบ (Tuning)
12.3 จัดทําคู่มือสําหรับผู้ใช้งานระบบทุกระบบ พร้อมตัวอย่าง Output Report
13. ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานทั้งหมดภายใน 240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยต้องแจ้งกําหนดเวลาส่งมอบงาน
ให้ สลค. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการ ก่อนถึงกําหนดวันส่งมอบงานของแต่ละงวดงาน
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14. การส่งมอบและการชําระเงิน
สลค. ตกลงจะชําระเงินโดยแบ่งการชําระเป็น 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ชําระเงินร้อยละ 15 ของราคาจ้างตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผู้
รับจ้างส่งมอบแผนการดําเนินงานโครงการประกอบด้วยกิจกรรมและระยะเวลาดําเนินกิจกรรมรายงานการศึกษา
วิเคราะห์และออกแบบการวางระบบอุปกรณ์และพัฒนาระบบ
งวดที่ 2 ชําระเงินร้อยละ 45 ของราคาจ้างตามสัญญา ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผู้
รับจ้างส่งมอบงานตามข้อ 5 และข้อ 7 ในส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ license ของซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งติดตั้ง
เรียบร้อย
งวดที่ 3 ชําระเงินร้อยละ 30 ของราคาจ้างตามสัญญา ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผู้
รับจ้างส่งมอบงานตามข้อ 6 และติดตั้งพร้อมทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้เรียบร้อย
งวดที่ 4 ชําระเงินร้อยละ 10 ของราคาจ้างตามสัญญา ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผู้
รับจ้างส่งมอบงานฝึกอบรมและเอกสารคู่มือ
15. การบํารุงรักษา และการรับประกัน
15.1 ผู้ รับ จ้ างจะต้ อ งบํ า รุ งรั ก ษา และบริห ารจั ด การระบบติ ดตามสถานภาพเรื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี เ ป็ น
ระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ สลค. ตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
15.2 ในระหว่างระยะเวลารับประกัน ผู้รับจ้างต้องรับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งทางโทรศัพท์
อีเมล์ และต้องตอบกลับผู้แจ้งให้ทราบถึงสาเหตุ และวิธีการแก้ไขหลังจากดําเนินการแก้ไขเสร็จแล้ว โดยต้อง
เริ่มดําเนินการแก้ไขปัญหาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายใน 1 วันทําการ นับตั้งแต่ได้รับแจ้งปัญหา
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
15.3 หากระบบเกิดเหตุขัดข้อง มีความผิดปกติ หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ อันมีสาเหตุมาจากเหตุไม่คาดคิด
ได้แก่ ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ภัยธรรมชาติ หรือผู้ไม่ประสงค์ดีมุ่งทําลายข้อมูลหรืออุปกรณ์อันประกอบอยู่ในระบบ
ต้องดําเนินการแก้ไขระบบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายใน 3 วันทําการ นับตั้งแต่ได้รับแจ้งปัญหา
หรือเมื่อทราบเหตุขัดข้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
15.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีบุคคลากรสนับสนุนการบริหารจัดการและปรับปรุงระบบฯ มาประจําที่ สลค. อย่างน้อย
1 คน ตลอดระยะเวลาสั ญญาและระยะเวลาการรั บประกั น โดยทํ าหน้ าที่ เป็ นผู้บ ริ ห ารจั ด การ และ
ประสานงานหลัก โดยบุคคลากรดังกล่าวจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ด้านระบบคอมพิวเตอร์
ทั้ง Software, Database Management System (DBMS) และ Application Software
15.5 ทําการบํารุงรักษา (Preventive Maintenance) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการ
รั บ ประกั น เพื่ อ ให้ ค อมพิ ว เตอร์ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ใ ช้ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตลอดเวลา โดยทํ า การ
บํารุงรักษาในเวลาที่ไม่กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติงานของ สลค.
15.6 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ตั้ง (Onsite Service) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่
คณะกรรมการตรวจรับงานไว้ใช้ใน สลค. ในงวดสุดท้าย
16. การบริการบํารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ภายหลังสิ้นสุดการรับประกัน โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรายละเอียดของค่าบริการบํารุงรักษารักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์
ที่เสนอหลังหมดประกันสัญญาหรือสิ้นสุดการรับประกันความชํารุดบกพร่องในปีที่ 2,3 และ 4 โดยกําหนดคาบเวลาใน
หน้า 29

การบํารุงรักษาระบบ ได้แก่ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ให้มีช่างผู้ชํานาญในการให้บริการ
ทําหน้าที่บํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาดังกล่าว
และจะต้องดูแลบํารุงรักษาระบบไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ ให้เสนอราคาเป็นราคารวมต่อเดือนและราคารวมในแต่ละปี
ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
17. กรรมสิทธิ์ในข้อมูลรายงาน เอกสาร และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในโครงการ
17.1 ลิขสิทธิ์ในระบบงานทั้งหมดและโปรแกรมประยุกต์ที่ได้พัฒนาขึ้น ตลอดจนกรรมสิทธิ์ในคู่มือเอกสาร
ต่าง ๆ ของระบบงานทั้งหมดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ สลค. ทันทีที่ส่งมอบงาน
17.2 ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้าง หรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ/หรือซอฟต์แวร์ที่เสนอ ผู้รับจ้างต้องดําเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้อง
ดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว และผู้รับจ้างจะไม่มอบข้อมูล รายงาน เอกสารผลการวิเคราะห์ระบบ รวมถึง source code
ที่ได้พัฒนาขึ้นตามสัญญานี้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สลค.
17.3 เครื่องมือใด ๆ รวมถึงซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการพัฒนาระบบตามโครงการฯ ผู้รับจ้างจะต้องส่ง
มอบให้แก่ สลค. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการพร้อมลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ถ้ามี)
18. หลักเกณฑ์การตรวจรับระบบงาน
สลค. จะดําเนินการตรวจรับระบบงานตามข้อ 6 ตามหลักเกณฑ์เป็นขั้นตอนเพื่อประโยชน์ของ สลค. ซึ่งขั้นตอน
ดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามความเหมาะสมด้วยความเห็นชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การตรวจรับ
เอกสารที่ใช้
ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ทุกระบบงานครบถ้วน
รายงานผลการรวบรวมความต้องการของ
ผู้ใช้ (User Requirement)
ระบบได้รับการวิเคราะห์และออกแบบเหมาะสมกับการใช้ รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น
งานและตรงตามความต้องการ
Operating Procedure
Use Case Diagram
ข้อมูลมีการเก็บเป็นโครงสร้างที่เป็นระบบ
ER – Diagram
ระบบสามารถใช้งานได้เหมาะสมกับ Hardware ที่ใช้ใน Test Plan
โครงการและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถทดสอบได้
Test Specification
ครบถ้วนตามที่กําหนดใน Test Specification
ความครบถ้วนของการโอนย้ายข้อมูล
- แผนการโอนย้ายข้อมูล
- รายงานผลที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ข้ อ มู ล มี
ความครบถ้วนถูกต้อง
19. วงเงินในการจัดหา
วงเงิ น งบประมาณที่ ใ ช้ สํ า หรั บ การประกวดราคาในครั้ ง นี้ รวมเป็ น เงิ น จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 23,189,260 บาท
(ยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)
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20. เงื่อนไขอื่น ๆ
20.1 ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ ในการปฏิบัติตามขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา
อิเ ล็ กทรอนิกส์ (e-Bidding) โครงการจั ดหาระบบติ ดตามสถานภาพเรื่ องเสนอคณะรัฐ มนตรี ตามประกาศ สลค.
ลงวันที่ ................................ให้ สลค. เป็นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของ สลค. ให้ถือเป็นที่สุด
20.2 เมื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ได้ส่งมอบงานให้กับ
สลค. และ สลค. ได้ดําเนินการตรวจรับงานตามโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หาก สลค. ตรวจพบในภายหลังว่าระบบ
หรืออุปกรณ์ที่ส่งมอบในครั้งนี้มีการทํางานที่ผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามขอบเขตของงานที่กําหนดไว้ ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดหาระบบหรืออุปกรณ์ชุดใหม่ให้ สลค. โดยไม่ชักช้าและคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
---------------------------------------
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ร่าง
ประกาศ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
-------------------------------------สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพ
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
๒๔,๑๔๓,๑๙๐ (ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
- ค่าบุคลากร
จํานวน ๒๑ คน
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
จํานวน ๖ เครื่อง
- ซอฟท์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน
จํานวน ๖ ชุด
- ซอฟท์แวร์สําหรับบริหารและการจัดการ
จํานวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
จํานวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ Tape Drive
จํานวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ Network Switch
จํานวน ๒ ระบบ
- สแกนเนอร์
จํานวน ๓๐ เครื่อง
- ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
จํานวน ๑ ตู้
- ซอฟท์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูล
จํานวน ๑ ชุด
- ซอฟท์แวร์แม่ข่ายโปรแกรมประยุกต์
จํานวน ๒ ชุด
- ซอฟท์แวร์แม่ข่ายระบบออกรายงาน
จํานวน ๑ ชุด
- ซอฟท์แวร์สํารองและกู้คืนข้อมูล
จํานวน ๑ ชุด
- เครื่องอ่านบาร์โค้ด
จํานวน ๑๐๐ เครื่อง
- เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
จํานวน ๒๐ ชุด
- ค่าจัดการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา
จํานวน ๑ งาน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่ เป็ น บุ ค คลซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งถู ก ระงั บ การยื่ น ข้ อ เสนอหรื อ ทํ า สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ
ไว้ ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่ เป็ น บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานและได้ แ จ้ ง เวี ย นชื่ อ ให้ เป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ามตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ล ป ระโย ช น์ ร่ ว ม กั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เส น อ รายอื่ น ที่ เข้ ายื่ น ข้ อ เส น อ ให้ แ ก่
สลค. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่ เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ความคุ้ ม กั น ซึ่ ง อาจปฏิ เสธไม่ ย อมขึ้ น ศาลไทยเว้ น แต่ รั ฐ บาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ยนในระบบจั ด ซื้ อจั ด จ้ างภาครั ฐด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Electronic
Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ ง ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น คู่ สั ญ ญาต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไม่ แสดงบั ญ ชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบั ญ ชี รายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด
๑๓. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ งได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น คู่ สั ญ ญาต้ อ งรั บ และจ่ ายเงิน ผ่ า นบั ญ ชี ธ นาคาร เว้ น แต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญ ญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๑๔. ผู้ ยื่นข้ อ เสนอต้องมีผ ลงานเกี่ยวกั บ ระบบคอมพิ วเตอร์จ ากหน่ วยงานของรัฐ หรือ หน่ วยงาน
เอกชน โดยผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบงานสารสนเทศด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 2 สัญญาจ้าง โดยมี
มูล ค่ าสัญ ญาละไม่น้ อยกว่า 10,000,000 บาท (สิ บล้ านบาทถ้วน) และยังคงใช้ระบบงานดั งกล่าวอยู่ใน
ปัจจุบันโดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่ได้ดําเนินการติดตั้งพร้อมเอกสารรายละเอียดของผลงาน
ดังกล่าวที่แสดงให้เห็นว่ามีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมการพัฒนา Application Software สําหรับงาน
ด้านบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบงานสารสนเทศด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจน
และ สลค. สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว
๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรายชื่อคณะทํางานทั้งหมดที่จะเข้ามาดําเนินการในครั้งนี้ โดยที่ภายใน
คณะทํางานจะต้องประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง ดูแลอุปกรณ์ การพัฒนา และการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศที่จัดหาในครั้งนี้ อย่างน้อยดังนี้
ที
รายการ
วุฒิ
ประสบการณ์ (ปี) จํานวน หน่วย เวลา
การศึกษา
(เดือน)
1 Project Manager
ปริญญาโท
5-10
1
คน
8
2 System Analyst
ปริญญาตรี
5-10
2
คน
8
3 Senior Programmer
ปริญญาตรี
5-10
1
คน
8
4 Web Designer
ปริญญาตรี
5-10
2
คน
8
5 Programmer/Software
ปริญญาตรี
3-5
7
คน
8
Developer
6 Software Tester
ปริญญาตรี
3-5
2
คน
3
7 Data Migration
ปริญญาตรี
3-5
4
คน
8
<5
8 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ปริญญาตรี
2
คน
8
ปริญญาตรี
3-5
1
คน
12
9 Programmer/Software
Developer (นั่งประจําที่
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในช่วงระยะเวลารับประกัน)
ปริญญาตรี
<5
3
คน
15
10 Data Entry (ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบนําเข้าข้อมูลและ
สแกนเอกสารที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีในช่วงระยะเวลา
ดําเนินโครงการและช่วง
ระยะเวลารับประกัน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบสําเนาใบรับรองการศึกษา ได้แก่ Transcript หรือ ใบปริญญาบัตร พร้อมประวัติการ
ทํางานทุกตําแหน่ง โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการตามข้อ 8 จํานวน 2 คน นั่งประจําที่
สลค. ตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ เป็นระยะเวลา 8 เดือน เจ้าหน้าที่ในข้อ 9 เริ่มต้นนับเวลาอยู่ประจําที่
สลค. นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานในงวดสุดท้าย เป็นระยะเวลา 12 เดือน และเจ้าหน้าที่ในข้อ 10
เริ่มต้นนับเวลาอยู่ประจําที่ สลค. นับจากวันที่ สลค. กําหนด เป็นระยะเวลา 15 เดือน โดยให้ประจําอยู่ที่ สลค.
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในวัน เวลาราชการ หากลาหยุดต้องแจ้งล่วงหน้าและให้จัดหาเจ้าหน้าที่มาทดแทน
๑๖. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งนํ า เสนองานโดยเสนอแนวคิ ด ขั้ น ตอน วิ ธี ก าร แผนการดํ า เนิ น งาน
และข้ อ เสนอที่ จ ะทํ า ให้ ก ารดํ า เนิ น งานบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของการดํ า เนิ น งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ตามวัน และเวลา ณ สถานที่ที่ สลค. กําหนด ภายใน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา
๑๗. สลค. จะพิ จ ารณาตั ด สิ น คั ด เลื อ กเฉพาะรายที่ เสนอหลั ก ฐานเอกสารครบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง
และปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามเงื่อ นไขที่ สลค. กํ า หนดเท่ านั้ น ในการพิ จ ารณาผลการยื่ น ข้ อ เสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สลค. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น โดยพิจารณาให้คะแนน
ตามปัจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนดรายละเอียด ดังนี้
ปัจจัย
กําหนดน้าํ หนักเท่ากับร้อยละ
ราคาที่ยื่นข้อเสนอ
๔๐
คุณภาพของงานที่นําเสนอและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทาง
๖๐
ราชการ (รายละเอียดตามข้อ ๒.๑๘)
รวม
๑๐๐
๑๘. สลค. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิ จารณาเฉพาะผู้ประสงค์ จะเสนอราคาทุ กรายที่ ผ่ านคุ ณสมบั ติเบื้ องต้ น
ตามข้ อ ๑ - ๑๕ ในข้ า งต้ น เท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ สลค. จะพิ จ ารณาเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนจากผลงานที่ ผ่ า นมา
รูปแบบและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนแนวทางการบริหารโครงการให้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ และข้อเสนอทางเทคนิคที่เป็นประโยชน์กับทางราชการเป็นสําคัญ โดยข้อเสนอต้องมีความเป็นไปได้
ที่จะสามารถดําเนินการได้จริง และตรงกับความต้องการของ สลค. คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
ข้อพิจารณาดังนี้

ข้อพิจารณา

คะแนน

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่ ว ยงานเอกชน โดยผลงานดั ง กล่ า วจะต้ อ งเป็ น ผลงานในการติ ด ตั้ ง ระบบ
คอมพิ ว เตอร์พ ร้ อ มพั ฒ นาระบบงานสารสนเทศในการจั ด เก็ บ และสื บค้ นระบบ
ฐานข้อมูลอย่างน้อย ๒ สัญญาจ้าง โดยมีมูลค่าสัญญาละไม่น้อยกว่า ๑๕,000,000 บาท
(สิบห้ าล้านบาทถ้วน) และยังคงใช้ระบบงานดังกล่าวอยู่ในปั จจุ บั น โดยมี ห นั งสื อ
รับรองผลงานจากหน่วยงานที่ได้ดําเนินการติดตั้งพร้อมเอกสารรายละเอียดของ
ผลงานดังกล่าวที่แสดงให้เห็นว่ามีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมการพัฒ นา
Application Software สํ า ห รั บ งาน เฉพ าะด้ าน ที่ เป็ น การบ ริ ห ารจั ด การ
หน้าเว็บไซต์ และ สลค. สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว
๒. ศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนวคิดการพัฒนาเว็บไซต์หลัก สลค.
๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนําเสนอแผนผังอธิบายรูปแบบการติดตั้งสถาปัตยกรรม
ระบบเครือ ข่ า ยโดยอ้ างอิ งจากรายการอุ ป กรณ์ ฮ าร์ด แวร์ที่ กํ าหนดในโครงการ
เป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก โดย สลค. จะพิ จ ารณาจากความถู ก ต้ อ งของแนวทาง
การจัดวางโครงสร้าง ความครบถ้วน มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถดําเนินการได้จริง
และตรงกับความต้องการของ สลค.
๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนําเสนอแนวคิดการพัฒนาเว็บไซต์หลัก สลค. (รูปแบบใหม่)

๑๐

๑๕

๓๐

ข้อพิจารณา
โดยต้ อ งเสนอตั ว อย่ า งระบบต้ น แบบ (Prototype) อธิ บ ายรู ป แบบงานซึ่ ง มี
คุณ สมบั ติเป็ นไปตามคุณ ลั กษณะเฉพาะทั่ วไปและคุณ สมบั ติเฉพาะทางเทคนิ ค
ที่จะต้องดําเนินการส่งมอบ โดยแสดงรายละเอียดแนวทางการดําเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน โดย สลค. จะพิจารณาจากความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความเป็นไปได้
ที่จะสามารถดําเนินการได้จริง ตรงกับความต้องการของ สลค.
๓. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งนํ า เสนอแนวทางการพั ฒ นาระบบเว็ บ เซอร์ วิ ส (Web
Services) เพื่ อให้บริการข้อมูลและเรียกใช้ข้อมูลจากหน่ วยงานหรือระบบอื่นได้
โดยอธิ บ ายรู ป แบบวิ ธี ก ารเชื่ อ มโยงระหว่ า งระบบฐานข้ อ มู ล ที่ จ ะดํ า เนิ น การ
ในโครงการนี้กับระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายนอก โดย สลค. จะพิจารณา
จากความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ จ ะสามารถดํ า เนิ น การได้ จ ริ ง
ตรงกับความต้องการของ สลค.
๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนําเสนอแนวทางการดําเนินการเพื่อจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันบนเว็บไซต์เดิมและวิธีการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration) และนําเข้าไป
ยังเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดย สลค. จะพิจารณาจากความถูกต้อง ครบถ้วน
มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถดําเนินการได้จริง ตรงกับความต้องการของ สลค.

คะแนน

๑๕

๑๐

๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนําเสนอแผนการในการดําเนินงานตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ
๕
จนสิ้ น สุ ด โครงการ และระยะเวลารับ ประกั น โครงการ โดยแสดงรายละเอี ย ด
กิ จ กรรมพร้ อ มกํ า หนดระยะเวลาแล้ ว เสร็ จ ของแต่ ล ะกิ จ กรรม โดย สลค.
จะพิจารณาจากความครบถ้วน มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถดําเนินการได้จริง
ตรงกับความต้องการของ สลค.
๑๐
๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนําเสนอแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ในรูปแบบ
การจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่ กําหนดในโครงการ หรือรูปแบบอื่นๆ เพื่อรองรับ
การเรียนรู้ของบุคลากรของ สลค. ที่มี ความจําเป็นต้องศึกษาเพื่ อใช้ในการดู แล
ระบบงานในโครงการ โดย สลค. จะพิ จารณาจากความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะสามารถ
ดําเนินการได้จริง และตรงกับความต้องการของ สลค.
๗. ผู้ยื่นข้อเสนอจะเสนอแนวทางการดําเนินการอื่นๆ เพิ่มเติม อันเป็นประโยชน์
๕
ในการพัฒนาระบบของโครงการโดย สลค. ไม่ได้ระบุไว้ในรายการคุณลักษณะเฉพาะ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค โดย สลค. จะพิจารณาจากความเป็นไปได้
ที่จะสามารถดําเนินการได้จริง และตรงกับความต้องการทางด้านนโยบายของ สลค.
และเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินการตามภารกิจของ สลค.
รวม
๑๐๐
๑๙. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทําเอกสารนําเสนอตามข้อ ๑๘ ข้อย่อย ๑ – ๗ ยื่นผ่านระบบพร้อม
จั ด ทํ า เป็ น รู ป เล่ ม และแบบแผ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล จํ า นวน ๓ ชุ ด ยื่ น ในวั น นํ า เสนองาน (Presentation)
โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนําเสนอให้แก่คณะกรรมการพิจารณาผลการจ้างของ สลค. รายละไม่เกิน ๒ ชั่วโมง
ภายใน ๕ วันนับถัดจากวันที่ยื่นเสนอราคาผ่านระบบ ซึ่ง สลค. จะพิจารณาตามลําดับก่อนหลังตามเวลาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้ยื่นข้อเสนอไว้เป็นสําคัญ ทั้งนี้ สลค. ขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดวันที่นําเสนองานและไม่เชิญผู้ยื่นข้อเสนอ

มานําเสนอแนวคิดฯ หากปรากฎว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเอกสารและยื่นเอกสาร
ไม่ครบถ้วน
ผู้ ยื่น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างภาครัฐ ด้ วยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในวันที่...................................ระหว่างเวลา...................................น. ถึง................................... น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จั ด ซื้อ จัด จ้ างภาครัฐ ด้ วยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ ตั้ งแต่ วัน ที่ ป ระกาศจนถึ งก่อ นวัน เสนอราคาด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์
ได้ภายหลังจากชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้ ส นใจสามารถขอซื้ อ เอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ในราคาชุ ด ละ ๕๐๐ บาท
(ห้ าร้ อยบาทถ้ วน) ผ่ านทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างภาครัฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละชํ า ระเงิ น ผ่ า นทางธนาคาร
ตั้งแต่วันที่......................................ถึงวันที่......................................โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้ ส นใจสามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ เว็ บ ไซต์ www.soc.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข................................... ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานโปรดสอบถาม
มายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผ่านทางอีเมล์ procurement@soc.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด ภายในวันที่..............................โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
อีเมล์ procurement@soc.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่..........................................
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) ............................................
(............................................)
ตําแหน่ง ............................................

ร่าง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
เลขที่ ......./๒๕๖๑
โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี
ตามประกาศ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ลงวันที่

มกราคม ๒๕๖๑

----------------------------------------สํ านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ซึ่ งต่ อ ไปนี้ เรี ย กว่ า สลค. มี ค วามประสงค์ จ ะประกวดราคาจ้ า ง
โครงการจั ด หาระบบติ ด ตามสถานภาพเรื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
- ค่าบุคลากร
จํานวน ๒๕ คน
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
จํานวน ๖ เครื่อง
- ซอฟท์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน
จํานวน ๖ ชุด
- ซอฟท์แวร์สําหรับบริหารและการจัดการ
จํานวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
จํานวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ Tape Drive
จํานวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ Network Switch
จํานวน ๒ ระบบ
- สแกนเนอร์
จํานวน ๓๐ เครื่อง
- ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
จํานวน ๑ ตู้
- ซอฟท์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูล
จํานวน ๑ ชุด
- ซอฟท์แวร์แม่ข่ายโปรแกรมประยุกต์
จํานวน ๒ ชุด
- ซอฟท์แวร์แม่ข่ายระบบออกรายงาน
จํานวน ๑ ชุด
- ซอฟท์แวร์สํารองและกู้คืนข้อมูล
จํานวน ๑ ชุด
- เครื่องอ่านบาร์โค้ด
จํานวน ๑๐๐ เครื่อง
- เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
จํานวน ๒๐ ชุด
- ค่าจัดการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา
จํานวน ๑ งาน
ซึ่งพัสดุที่จะจัดจ้างนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน
ได้ ทั น ที แ ละมี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะตรงตามที่ กํ า หนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า ง
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

-2๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายอื่ น ที่ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่
สลค. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญ ญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งไม่ อ ยู่ ในฐานะเป็ น ผู้ ไม่ แ สดงบั ญ ชี รายรับ รายจ่ าย หรือ แสดงบั ญ ชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ า ยเงิ น แต่ ล ะครั้ ง ซึ่ ง มี มู ล ค่ า ไม่ เกิ น สาม ห มื่ น บ าท คู่ สั ญ ญ าอาจจ่ า ยเป็ น เงิ น สดก็ ไ ด้ ต าม ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
เอกชน โดยผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ หรือ ระบบงานสารสนเทศด้านสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ อย่างน้ อ ย 2 สั ญ ญาจ้าง
โดยมีมูลค่าสัญญาละไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และยังคงใช้ระบบงานดังกล่าวอยู่ใน
ปัจจุบันโดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่ได้ดําเนินการติดตั้งพร้อมเอกสารรายละเอียดของผลงาน
ดังกล่าวที่แสดงให้เห็นว่ามีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมการพัฒนา Application Software สําหรับงาน
ด้านบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบงานสารสนเทศด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจน
และ สลค. สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว

-3๒.๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรายชื่อคณะทํางานทั้งหมดที่ จะเข้ามาดํ าเนินการในครั้งนี้
โดยที่ภายในคณะทํางานจะต้องประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง ดูแลอุปกรณ์ การพัฒนา
และการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่จัดหาในครั้งนี้ อย่างน้อยดังนี้
ที
รายการ
วุฒิ
ประสบการณ์ (ปี) จํานวน หน่วย เวลา
การศึกษา
(เดือน)
1 Project Manager
ปริญญาโท
5-10
1
คน
8
2 System Analyst
ปริญญาตรี
5-10
2
คน
8
3 Senior Programmer
ปริญญาตรี
5-10
1
คน
8
4 Web Designer
ปริญญาตรี
5-10
2
คน
8
5 Programmer/Software
ปริญญาตรี
3-5
7
คน
8
Developer
6 Software Tester
ปริญญาตรี
3-5
2
คน
3
7 Data Migration
ปริญญาตรี
3-5
4
คน
8
8 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ปริญญาตรี
<5
2
คน
8
ปริญญาตรี
3-5
1
คน
12
9 Programmer/Software
Developer (นั่งประจําที่
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในช่วงระยะเวลารับประกัน)
ปริญญาตรี
<5
3
คน
15
10 Data Entry (ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบนําเข้าข้อมูลและ
สแกนเอกสารที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีในช่วงระยะเวลา
ดําเนินโครงการและช่วง
ระยะเวลารับประกัน)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบสําเนาใบรับรองการศึกษา ได้แก่ Transcript หรือ ใบปริญญาบัตร พร้อมประวัติการ
ทํางาน ทุกตําแหน่ง โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการตามข้อ 8 จํานวน 2 คน นั่งประจํา
ที่ สลค. ตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ เป็นระยะเวลา 8 เดือน เจ้าหน้าที่ในข้อ 9 เริ่มต้นนับเวลาอยู่ประจําที่
สลค. นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานในงวดสุดท้าย เป็นระยะเวลา 12 เดือน และเจ้าหน้าที่ในข้อ 10
เริ่มต้นนับเวลาอยู่ประจําที่ สลค. นับจากวันที่ สลค. กําหนด เป็นระยะเวลา 15 เดือน โดยให้ประจําอยู่ที่ สลค.
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในวัน เวลาราชการ หากลาหยุดต้องแจ้งล่วงหน้าและให้จัดหาเจ้าหน้าที่มาทดแทน
๒.๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนําเสนองานโดยเสนอแนวคิด ขั้นตอน วิธีการ แผนการดําเนินงาน
และข้ อ เสนอที่ จ ะทํ า ให้ ก ารดํ า เนิ น งานบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของการดํ า เนิ น งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ตามวัน และเวลา ณ สถานที่ที่ สลค. กําหนด ภายใน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา
๒.๑๗. สลค. จะพิจารณาตัดสินคัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอหลักฐานเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
และปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามเงื่อ นไขที่ สลค. กํ า หนดเท่ านั้ น ในการพิ จ ารณาผลการยื่ น ข้ อ เสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สลค. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น โดยพิจารณาให้คะแนน
ตามปัจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนดรายละเอียด ดังนี้
ปัจจัย
กําหนดน้าํ หนักเท่ากับร้อยละ
ราคาที่ยื่นข้อเสนอ
๔๐

-4คุณภาพของงานที่นําเสนอและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทาง
๖๐
ราชการ (รายละเอียดตามข้อ ๒.๑๘)
รวม
๑๐๐
๒.๑๘. สลค. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น
ตามข้อ ๒.๑ – ๒.๑๕ ในข้างต้นเท่ านั้น ทั้งนี้ สลค. จะพิจารณาเกณฑ์ การให้คะแนนจากผลงานที่ ผ่านมา
รูปแบบและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนแนวทางการบริหารโครงการให้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ และข้อเสนอทางเทคนิคที่เป็นประโยชน์กับทางราชการเป็นสําคัญ โดยข้อเสนอต้องมีความเป็นไปได้
ที่จะสามารถดําเนินการได้จริง และตรงกับความต้องการของ สลค. คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
ข้อพิจารณาดังนี้

ข้อพิจารณา

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่ ว ยงานเอกชน โดยผลงานดั ง กล่ า วจะต้ อ งเป็ น ผลงานการติ ด ตั้ ง ระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบงาน
สารสนเทศด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 2 สัญญาจ้าง โดยมีมูลค่าสัญญา
ละไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และยังคงใช้ระบบงานดังกล่าว
อยู่ในปัจจุบันโดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่ได้ดําเนินการติดตั้งพร้อม
เอกสารรายละเอี ย ดของผลงานดั ง กล่ า วที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบ
คอมพิ ว เตอร์พ ร้ อ มการพั ฒ นา Application Software สํ าหรับ งานด้ านบริห าร
จั ด การเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ระบบงานสารสนเทศด้ า นสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจน และ สลค. สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว
๒. ศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนวคิดการพัฒนาเว็บไซต์หลัก สลค.
๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนําเสนอแผนผังอธิบายรูปแบบการติดตั้งสถาปัตยกรรม
ระบบเครือ ข่ า ยโดยอ้ างอิ งจากรายการอุ ป กรณ์ ฮ าร์ด แวร์ ที่ กํ าหนดในโครงการ
เป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก โดย สลค. จะพิ จ ารณาจากความถู ก ต้ อ งของแนวทาง
การจัดวางโครงสร้าง ความครบถ้วน มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถดําเนินการได้จริง
และตรงกับความต้องการของ สลค.
๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนําเสนอแนวคิดการพัฒนาเว็บไซต์หลัก สลค. (รูปแบบใหม่)
โดยต้ อ งเสนอตั ว อย่ า งระบบต้ น แบบ (Prototype) อธิ บ ายรู ป แบบงานซึ่ ง มี
คุณสมบัติเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคที่
จะต้องดําเนินการส่งมอบ โดยแสดงรายละเอียดแนวทางการดําเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน โดย สลค. จะพิจารณาจากความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความเป็นไปได้
ที่จะสามารถดําเนินการได้จริง ตรงกับความต้องการของ สลค.
๓. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งนํ า เสนอแนวทางการพั ฒ นาระบบเว็ บ เซอร์ วิ ส (Web
Services) เพื่อให้บริการข้อมูลและเรียกใช้ข้อมูลจากหน่วยงานหรือระบบอื่นได้
โดยอธิ บ ายรู ป แบบวิ ธี ก ารเชื่ อ มโยงระหว่ า งระบบฐานข้ อ มู ล ที่ จ ะดํ า เนิ น การ
ในโครงการนี้กับระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายนอก โดย สลค. จะพิจารณา
จากความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ จ ะสามารถดํ า เนิ น การได้ จ ริ ง
ตรงกับความต้องการของ สลค.
๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูล (Open
Data) โดยอธิบายรูปแบบวิธีการที่จะใช้ในการดําเนินการในโครงการนี้ โดย สลค.

คะแนน
๑๐

๑๕

๓๐

๑๐

๑๐
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คะแนน

จะพิจารณาจากความถูกต้อง ครบถ้วน มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถดําเนินการได้จริง
ตรงกับความต้องการของ สลค.
๕
๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนําเสนอแนวทางการดําเนินการเพื่อจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันบนเว็บไซต์เดิมและวิธีการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration) และนําเข้าไป
ยั งเว็บ ไซต์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น ใหม่ โดย สลค. จะพิ จ ารณาจากความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ วน
มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถดําเนินการได้จริง ตรงกับความต้องการของ สลค.
๕
๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนําเสนอแผนการในการดําเนินงานตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ
จนสิ้ น สุ ด โครงการ และระยะเวลารับ ประกั น โครงการ โดยแสดงรายละเอี ย ด
กิ จ กรรมพร้ อ มกํ า หนดระยะเวลาแล้ ว เสร็ จ ของแต่ ล ะกิ จ กรรม โดย สลค.
จะพิจารณาจากความครบถ้วน มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถดําเนินการได้จริง
ตรงกับความต้องการของ สลค.
๑๐
๗. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนําเสนอแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ในรูปแบบ
การจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่กําหนดในโครงการ หรือรูปแบบอื่นๆ เพื่อรองรับการ
เรี ย นรู้ ข องบุ ค ลากรของ สลค. ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งศึ ก ษาเพื่ อ ใช้ ใ นการดู แ ล
ระบบงานในโครงการ โดย สลค. จะพิ จารณาจากความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะสามารถ
ดําเนินการได้จริง และตรงกับความต้องการของ สลค.
๕
๘. ผู้ยื่นข้อเสนอจะเสนอแนวทางการดําเนินการอื่นๆ เพิ่มเติม อันเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาระบบของโครงการโดย สลค. ไม่ได้ระบุไว้ในรายการคุณลักษณะเฉพาะ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค โดย สลค. จะพิจารณาจากความเป็นไปได้
ที่ จ ะสามารถดํ า เนิ น การได้ จ ริ ง และตรงกั บ ความต้ อ งการทางด้ า นนโยบาย
ของ สลค. และเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินการตามภารกิจของ สลค.
รวม
๑๐๐
๒.๑๙. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทําเอกสารนําเสนอตามข้อ ๒.๑๘ ข้อย่อย ๑ - ๘ ยื่นผ่านระบบ
พร้ อ มจั ด ทํ า เป็ น รู ป เล่ ม และแบบแผ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล จํ า นวน ๓ ชุ ด ยื่ น ในวั น นํ า เสนองาน (Presentation)
โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนําเสนอให้แก่คณะกรรมการพิจารณาผลการจ้างของ สลค. รายละไม่เกิน ๒ ชั่วโมง
ภายใน ๕ วันนับถัดจากวันที่ยื่นเสนอราคาผ่านระบบ ซึ่ง สลค. จะพิจารณาตามลําดับก่อนหลังตามเวลาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้ยื่นข้อเสนอไว้เป็นสําคัญ ทั้งนี้ สลค. ขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดวันที่นําเสนองานและไม่เชิญผู้ยื่นข้อเสนอ
มานําเสนอแนวคิดฯ หากปรากฎว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเอกสารและยื่นเอกสาร
ไม่ครบถ้วน
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่น ข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่น มาพร้อมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยนื่ ข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

-6(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหนังสือบริคณห์ สนธิ บั ญ ชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญ ชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอเป็ น บุ ค คลธรรมดาหรื อ คณะบุ ค คลที่ มิ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คลให้ ยื่ น
สําเนาบั ตรประจําตัวประชาชนของผู้ นั้น สําเนาข้อตกลงที่ แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้ นส่วน (ถ้ ามี ) สําเนาบั ตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖
(๑) ให้ โ ดยผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่ ต้ อ งแนบบั ญ ชี เอกสารส่ ว นที่ ๑ ดั ง กล่ า วในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอมอบอํ า นาจให้ บุ ค คลอื่ น กระทํ า การแทนให้ แ นบหนั ง สื อ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ ต้ อ งแนบในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้ งนี้ เมื่อผู้ ยื่นข้อเสนอดําเนิ นการแนบไฟล์เอกสารตามบั ญ ชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามที่ กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ นี้ โดยไม่ มี เงื่อนไขใดๆ ทั้ งสิ้ น
และจะต้ อ งกรอกข้ อ ความ ให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น พร้ อ มทั้ ง หลั ก ฐานแสดงตั ว ตนและทํ า การยื น ยั น ตั ว ตน
ของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้ เ สนอราคาเป็ น เงิ น บาท และเสนอราคาได้ เ พี ย งครั้ ง เดี ย ว
และราคาเดี ย ว โดยเสนอราคารวม และหรื อ ราคาต่ อ หน่ ว ย และหรื อ ต่ อ รายการ ตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไว้
ท้ายใบเสนอราคา ให้ ถูกต้ อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนั งสื อ ถ้าตั วเลขและ
ตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบี ยน และค่ าใช้จ่ ายอื่ นๆ ทั้งปวงไว้แ ล้ว จนกระทั่ งส่งมอบพั ส ดุ ให้ ณ สํานั กเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

-7๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญ ญาจ้าง โดยต้องแจ้งกําหนดเวลาส่งมอบงานให้ สลค. ทราบเป็นลายลักษณ์ อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย
๕ วันทําการ ก่อนถึงกําหนดวันส่งมอบงานของแต่ละงวดงาน
๔.๔ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งส่ ง แคตตาล็ อ ก และหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณ ะเฉพาะ
ของโครงการจัดหาระบบสําหรับให้บริการข้อมูลของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรูปแบบใหม่ ไปพร้อมการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สลค. จะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผล
ก ารป ระก วด ราค าอิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ต รวจ ส อ บ ภ าย ใน ๕ วั น ทํ าก ารนั บ ถั ด จ าก วั น เส น อ ราค า
(ระหว่างวันที่.................)
๔.๕ ก่ อ นเสนอราคา ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอควรตรวจดู ร่ างสั ญ ญา ประกาศ เอกสารประกวดราคา
และขอบเขตของงาน (TOR) ให้ ค รบถ้ วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ทั้ งหมดเสี ยก่ อ น
ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่………...............…ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่ อ พ้ น กํ าหนดเวลายื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่ รับ เอกสารการยื่ น ข้ อ เสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๗ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งจั ด ทํ า เอกสารสํ า หรั บ ใช้ ใ นการเสนอราคาในรู ป แบบไฟล์ เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ สลค. ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๘ คณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ จะดําเนิ นการตรวจสอบ
คุณ สมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
ตามข้ อ ๑.๕ (๑) หรื อ ไม่ หากปรากฏว่ า ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายใดเป็ น ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น
กั บ ผู้ยื่น ข้อ เสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตั ดรายชื่อ ผู้ยื่ น ข้อ เสนอที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่วมกั น นั้ น ออกจาก
การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่ อคณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ ว่า ก่ อนหรื อในขณะ
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ สลค. จะพิจารณาลงโทษ
ผู้ ยื่ นข้ อเสนอดั งกล่ าวเป็ นผู้ ทิ้ งงาน เว้ นแต่ สลค. จะพิ จ ารณาเห็ น ว่ า ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายนั้ น มิ ใช่ เป็ น ผู้ ริ เริ่ ม
ให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ สลค.
๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่ เ สนอจะต้ อ งเป็ น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ้ า มี )
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด

-8(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ จํานวน ....................................บาท
๕ .๑ ห นั งสื อ ค้ํ าป ระ กั น อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ข อ งธน าค ารใน ป ระ เท ศ ต าม แ บ บ ที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนดหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณี ที่ ผู้ เสนอราคานํ า เช็ ค ที่ ธ นาคารสั่ ง จ่ า ยหรื อ พั น ธบั ต รรั บ บาลไทย มาวางเป็ น
หลักประกันการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องในวันที่
................................... ระหว่างเวลา ................... น. ถึง ......................น.
ตามแบบตั ว อย่ า งหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องธนาคารภายในประเทศ
(หลักประกันการเสนอราคา) กําหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่
ผู้เสนอราคาที่ เสนอราคาในรูป แบบของ “กิ จการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนั งสือค้ําประกัน อิเล็ก ทรอนิ กส์
ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้อง
วางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านั้น
(๒) กรณี ที่ กิจการร่วมค้าไม่ได้จ ดทะเบี ยนเป็ น นิ ติบุ คคลใหม่ ให้ ระบุ ชื่อผู้เสนอราคา
ซึ่งต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้า
เสนอราคากับทางราชการ
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
หลั กประกันการเสนอราคาตามข้ อนี้ สลค. จะคื นให้ ผู้เสนอราคาหรือผู้ ค้ําประกันภายใน
๑๕ วั น นั บถั ดจากวั นที่ สลค. ได้ พิ จารณาเห็ นชอบรายงานผลคั ดเลื อกผู้ ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ ว
เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง
หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สลค. จะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
๖.๒ การพิ จ ารณาผู้ ช นะการยื่ น ข้ อ เสนอในการพิ จ ารณาผู้ ช นะการยื่ น ข้ อ เสนอ สลค.
จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด ดังนี้
๑. เกณฑ์ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price)
กําหนดน้ําหนักเท่ากับร้อย ๔๐
๒. คุณภาพของงานที่นําเสนอและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กําหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ ๖๐

-9๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขที่ สลค. กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๖.๔ สลค. สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายนั้ น ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ รั บ เอกสารประกวดราคา
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ซื้ อ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ สลค.
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตั ด สิ น การประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ในการทํ า สั ญ ญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ สลค. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง เพิ่มเติมได้
สลค. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๖ สลค. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิ จารณาเลือ กจ้าง ในจํ านวน หรือขนาด หรือ เฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรือ อาจจะยกเลิ ก
การประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยไม่ พิ จ ารณาจั ด จ้ างเลยก็ ได้ สุ ด แต่ จ ะพิ จ ารณา ทั้ งนี้ เพื่ อ ประโยชน์
ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สลค. เป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง สลค. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอ
กระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น
ในกรณี ที่ ผู้ยื่นข้ อเสนอรายที่ เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ํ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดํ า เนิ น งานตามเอกสารประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ หรือ สลค. จะให้ ผู้ ยื่น ข้ อเสนอนั้ น ชี้แ จงและแสดงหลั กฐานที่ ทํ าให้ เชื่อได้ว่า ผู้ ยื่น ข้ อเสนอ
สามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
สลค. มี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ รั บ ข้ อ เสนอหรื อ ไม่ รั บ ราคาของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายนั้ น ทั้ ง นี้ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอดั ง กล่ า ว
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก สลค.
๖.๗ ก่ อ นลงนามในสั ญ ญา สลค. อาจประกาศยกเลิ ก การประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
หากปรากฏว่ามี ก ารกระทํ าที่ เข้ าลั ก ษณะผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ช นะการประกวดราคาหรือ ที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ ก
มี ผ ลประโยชน์ ร่วมกั น หรือ มี ส่ วนได้ เสี ย กั บ ผู้ ยื่น ข้ อ เสนอรายอื่ น หรือ ขั ด ขวางการแข่ งขั น อย่ างเป็ น ธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓
กับ สลค. ภายใน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับ
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อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๔ หนั งสือ ค้ํ าประกั น ของบริษั ท เงินทุ น อุต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย หรือ บริษั ท เงินทุ น
หรือบริษัท เงินทุ นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญ าตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ํ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่ งได้ แจ้งชื่อเวียนให้ ส่ วนราชการต่ าง ๆ ทราบแล้ ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สลค. ตกลงจะชําระเงินโดยแบ่งการชําระเงินเป็น ๖ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ ชํ าระเงิน ร้อ ยละ ๑๕ ของราคาจ้างตามสัญ ญา ภายใน ๓๐ วัน นั บ ถั ดจาก
วันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบแผนการดําเนินงานโครงการประกอบด้วยกิจกรรมและระยะเวลา
ดําเนินกิจกรรม รายงานการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบการวางระบบอุปกรณ์และพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการ
บริหารและติดตามผลการดําเนินงาน และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๒ ชําระเงินร้อยละ ๔๕ ของราคาจ้างตามสัญ ญา ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบ ตามข้อ ๕ และ ๗ ตามเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) และติดตั้ง
เรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๓ ชําระเงินร้อยละ ๓๐ ของราคาจ้างตามสัญญา ภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่
ลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามข้อ ๖ ตามเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) และติดตั้งพร้อมทดสอบ
ระบบให้ใช้งานได้เรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๔ ชําระเงินร้อยละ ๑๐ ของราคาจ้างตามสัญญา ภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันที่
ลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานฝึกอบรมและเอกสารคู่มือ ตามเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) และ
คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
๑๐.๑ ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ทั้งหมด ดังนี้
๑๐.๑.๑ ซอฟท์แวร์และระบบที่นําเสนอให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ในระยะเวลา ๑ ปี
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นับแต่วันที่ สลค. ตรวจรับสมบูรณ์ทั้งหมด
๑๐.๑.๒ คาบเวลาการซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบ ได้แก่ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ ดี ต ลอดระยะเวลา ๑ ปี โดยไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ และให้ มี
ช่างผู้ชํานาญในการให้บริการ Onsite Support ภายในระยะเวลา ๔ ชั่วโมงทําการนับตั้งแต่ได้รับแจ้งจาก
สลค. และจะต้องดูแลบํารุงรักษาระบบอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

- 11 ๑๐.๑.๓ หลังจากส่งมอบงาน ต้องมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทซึ่งมีรายชื่ออยู่ในคณะทํางาน
มี ค วามเข้ า ใจและสามารถปรั บ แก้ ไขระบบงานตามความต้ อ งการของ สลค. ได้ ทั น ที อยู่ ป ระจํ า สลค.
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน ซึ่งทาง สลค. จะเป็นผู้กําหนดช่วงเวลาการทํางาน
๑๐.๑.๔ หากระบบเกิดเหตุขัดข้อง มีความผิดปกติ หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
อั น มี ส าเหตุ ม าจากเหตุ ไม่ ค าดคิ ด ได้ แ ก่ ภั ย ธรรมชาติ หรื อ ผู้ ไม่ ป ระสงค์ ดี มุ่ งทํ าลายข้ อ มู ล หรื อ อุ ป กรณ์
อันประกอบอยู่ในระบบต้องดําเนินการแก้ไขระบบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายใน ๓ วันทําการ นับตั้งแต่
ได้รับแจ้งปัญหา หรือเมื่อทราบเหตุขัดข้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
๑๐.๑.๕ ทําการบํ ารุงรักษา (Preventive Maintenance) อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
ตลอดช่วงระยะเวลาการรับประกัน หรือให้คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
โดยทําการบํารุงรักษาในเวลาที่ไม่กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติงานของ สลค.
๑๐.๒ ผู้ รับ จ้างจะต้ องดําเนิน การแก้ไข/เปลี่ย นแปลงค่ าของอุ ป กรณ์ และระบบสารสนเทศ
ที่เสนอในครั้งนี้ตามคําขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงของ สลค. โดยไม่ชักช้าและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจาก สลค.
ตลอดระยะเวลาการรับประกัน ๑ ปี
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๑.๒ เมื่ อ สลค. ได้ คั ด เลื อ กผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายใด ให้ เป็ นผู้ รั บ จ้ า ง และได้ ต กลงจ้ า ง
ตามการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์แ ล้ว ถ้าผู้รับ จ้างจะต้อ งสั่งหรือ นําสิ่งมาเพื่อ งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที ่ร ัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงคมนาคมประกาศกํ า หนด ผู ้ยื ่น ข้อ เสนอซึ ่ง เป็น ผู ้ร ับ จ้า งจะต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่ มิ ใช่ เรื อ ไทย ซึ่ งจะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตเช่ น นั้ น ก่ อ นบรรทุ ก ของลงเรื อ อื่ น หรื อ เป็ น ของที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง สลค. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กํ า หนดดั ง ระบุ ไว้ ในข้ อ ๗ สลค. จะริ บ หลั ก ประกั น การยื่ น ข้ อ เสนอ หรื อ เรี ย กร้ อ งจากผู้ อ อกหนั ง สื อ
ค้ําประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ สลค. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.๕ สลค. อาจประกาศยกเลิกการจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จาก สลค. ไม่ได้
(๑) สลค. ไม่ ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือที่ ได้รับจัดสรร แต่ไม่เพี ยงพอ
ที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

- 12 (๒) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผ ลประโยชน์ ร่วมกัน หรือ มี ส่ว นได้ เสีย กับ ผู้ ยื่น ข้ อเสนอรายอื่ น หรือ ขั ด ขวางการแข่งขัน อย่ างเป็ น ธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สลค. หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณี อื่ น ในทํ า นองเดี ย วกั บ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
สลค. สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือก
ให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทําสัญญากับ สลค. ไว้ชั่วคราว

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มกราคม ๒๕๖๑

