
 

ข้อก ำหนดขอบเขตของงำน (Term of Reference) 
งำนจ้ำงพัฒนำระบบ Office Automation (Assignment Tracking information)  

1. หลักกำรและเหตุผล 
ตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อความมั่นคง มั่นค่ัง ยั่งยืน  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาก าลังคนให้

สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ และการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็น
สถาบันฯ ที่จัดการศึกษาเฉพาะด้าน มีบุคลากรทั้งครู อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ  ปัจจัยด้านคนจึงเป็นส่วนส าคัญและมีบทบาทที่จะขับเคลื่อนท าให้การปฏิรูปการศึกษาประสบ
ผลส าเร็จ  การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล จึงมีความจ าเป็นและส าคัญเพราะจะช่วยการบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ 
ขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดได้   

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  จึงได้ก าหนดให้มีการบริหารส านักงานอัตโนมัติ โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาองค์กร
และระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  ตามหลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ ทั้งนี้ สถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์ จึงด าเนินการเพ่ือสนองนโยบายเพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อความม่ันคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ดังนั้น 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาระบบ Office Automation ในการบริหารจัดการส านักงานอัตโนมัติ โดย 
เน้นความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากระบบเอกสารราชการ ไปสู่การสั่งการของผู้บริหารในแต่ละระดับ (Assignment) จนถึง 
ผู้ปฏิบัติการ ซึ่งจะท าให้การติดตามงานท่ีมีการสั่งการแล้ว (Tracking)  กระท าได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว สอดคล้อง
ต่อเนื่องไปพร้อมกับระบบเอกสารของทางราชการ ก่อให้เกิดคุณภาพ ในการบริหารจัดการงานส านักงาน และน าไปสู่การ
พัฒนาองค์กรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลอื่น ๆ ด้านการบริหารงานส านักงาน สามารถให้บริการข้อมูล

ในการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภายในที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการงานเอกสารให้
เป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
     2.2 เพ่ือให้มีระบบในการปฏิบัติงานตามมอบหมายของผู้บริหารในทุกระดับ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสม มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
บริหารจัดการองค์กร  

3.  เป้ำหมำย 
 มีระบบบริหารจัดการส านักงานอัตโนมัติ(Office Automation) หรือระบบจัดเก็บเอกสารพร้อมพ้ืนที่จัดเก็บเอกสารใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และการอนุมัติเอกสารในส่วนกลางส านักงานอธิการบดี ที่สามารถลดเวลาการปฏิบัติงานได้อย่างน้อย
ร้อยละ 30 จากเดิม 

4. คุณสมบัติผู้ของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ 
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยืน่ข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเปน็ผู้ทีไ่ม่ผา่น

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูป้ระกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบชุื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่รวมถึงนิตบิุคคลที่ผูท้ิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนัน้ด้วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา 

4.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิุคคล ผู้มีอาชีพรบัจ้างงานทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
4.8 ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นขอ้เสนอให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ วนัประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

4.9 ไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยืน่ข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละ
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 

4.10 ต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Government Procurement : e - GP) 
ของกรมบัญชีกลาง 

5. รำยละเอียดและขอบเขตของงำน 
5.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องให้บริการระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการ

จัดเก็บอิเล็กทรอนิกส์เอกสารภายในองค์กรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
5.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอพ้ืนที่จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และหน่วยประมวลผลส าหรับติดตั้งระบบจัดเก็บ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในServer 
5.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปกปิดข้อมูลและควบคุมความปลอดภัยของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานส่งให้เก็บ

รักษาโดยไม่น าไปดัดแปลง คัดลอกหรือท าส าเนา และไม่น าไปเปิดเผย หากเกิดความเสียหาย ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นและถูกด าเนินคดีตามกฎหมายโดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถปฏิเสธ
ความรับผิดชอบได้ 

5.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องท าดัชนี (Index) หมายถึงการก าหนดเงื่อนไขดัชนีเพื่อสืบค้นโดยจ าแนกเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่หน่วยงานก าหนด 

5.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแยกประเภทของเอกสารหรือจัดหมวดหมู่เอกสาร (Type) และสามารถเพ่ิมประเภทของ
เอกสารได้ตามทีห่น่วยงานก าหนด 

5.6 คุณลักษณะเฉพาะของระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
5.6.1. สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานได้ไม่ต่ ากว่า 100 บัญชีผู้ใช้งานและสามารถใช้งานได้พร้อมกันสูงสุดไม่น้อย 

กว่า 100 ผู้ใช้งาน 
5.6.2. สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Active Directory ของส านักงาน โดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน

สามารถยืนยันตัวตนเข้าระบบผ่านฐานข้อมูลดังกล่าวได้ 
5.6.3. สามารถจัดเก็บไฟล์ Microsoft Office, PDF, TIFF, JPEG, BMP เข้าสู่ระบบได้เป็นอย่างน้อย 
5.6.4. รองรับการสร้างโฟลเดอร์หลัก (Main Folder) และโฟลเดอร์ย่อย (Sub Folder) อย่างเป็นล าดับขั้น

โดยไม่จ ากัดจ านวนโฟลเดอร์ที่สร้างและจ านวนเอกสารที่จัดเก็บในแต่ละโฟลเดอร์ได้ 
5.6.5. สามารถจัดเก็บไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เข้าโฟลเดอร์ที่ก าหนดโดยอัตโนมัติ 
5.6.6. รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ OCR เพ่ือแปลงภาพตัวอักษรไปเป็นอักษรอิเล็กทรอนิกส์ในการค้นหา

ข้อความในเนื้อความเอกสารได้ในอนาคต 
5.6.7. สามารถเปิดไฟล์ PDF, Word, Excel,  Imageบนระบบผ่าน Web Browser ได้เป็นอย่างน้อย 
5.6.8. สามารถควบคุม Version ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยอัตโนมัติ โดยสามารถระบุว่าเป็นการแก้ไข

แบบ minor change หรือ major change ได้ และสามารถระบุเหตุผลในการแก้ไขเอกสารได้ 
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5.6.9. สามารถแสดงประวัติการใช้งานของผู้ใช้งาน (Audit Report) โดยแสดงข้อมูลประวัติการเปิดไฟล์และ
สร้างไฟล์ การสั่งพิมพ์ การลบ การท าส าเนา และการดาวน์โหลดได้เป็นอย่างน้อย 

5.6.10. สามารถสืบค้นเอกสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามชื่อเอกสารและชื่อแฟ้มได้เป็นอย่างน้อย 
5.6.11. สามารถสร้างกลุ่มผู้ใช้งาน (Group User) ได้ และก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารตามกลุ่มผู้ใช้งาน เช่น 

การดู (View) การพิมพ์ (Print) การลบ (Delete) การท าส าเนา (Copy) และการดาวโหลด 
(Download) เป็นต้น ได้ 

5.6.12. สามารถก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามระดับโครงสร้างการจัดเก็บชอง Folder โดยแบ่งตามผู้ใช้ 
และกลุ่มผู้ใช้งานได้เป็นอย่างน้อย 

5.6.13. สามารถก าหนดภาพลายน้ า (Watermark) ให้ปรากฏหรือไม่ปรากฏบนหน้าเอกสารตามสิทธิ์ของผู้
เข้าถึงข้อมูลได้ตามที่ส านักงานก าหนดได้ 

5.6.14. ระบบจะต้องรองรับเอกสารได้ทั้งภาพสีและขาวด า 
5.6.15. ระบบจะต้องสามารถเรียกใช้งานผ่าน Web Browserได้ 

5.7. คุณลักษณะเฉพาะของระบบอนุมัติเอกสารรูปแบบแพลตฟอร์ม 
5.7.1. สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 100 บัญชีผู้ใช้งานและจ านวนการอนุมัติเอกสารหรือไม่อนุมัติ

เอกสารไม่จ ากัดจ านวน Transaction ต่อเดือน 
5.7.2. รองรับการสร้าง รูปแบบการเซ็นเอกสารได้ 
5.7.3. รองรับการติดตามเอกสาร อย่างเป็นระบบ (อ้างอิงจากระบบราชการเป็นหลัก) 
5.7.4. รองรับการสร้างE-Form จ านวนไม่น้อยกว่า 15 Form โดยจะต้องท าการ config ในระบบก่อน  
5.7.5. รองรับการสร้างแบบฟอร์มพ้ืนฐานได้ 
5.7.6. รองรับการอัพโหลดเอกสารเพ่ือเสนอเซ็น รองรับไฟล์ .pdf 
5.7.7. รองรับการเก็บประวัติการอนุมัติ ทั้ง วันที่ และเวลา 
5.7.8. รองรับการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital signature)ได้ทั้งแบบมีและไม่มีใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส์ จากองค์กรกลาง หรือ(Certificate Authority) CA  
5.7.9. รองรับการก าหนดเวลาการเตือนได้ 
5.7.10. รองรับการแจ้งเตือนผ่าน e-mail 
5.7.11. รองรับการอัพโหลดเอกสารแนบ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเอกสารทีเ่สนอลงนามได้ 
5.7.12. สามารถจัดเก็บเอกสารที่ได้รับการอนุมัติ จากระบบอนุมัติเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไว้ในระบบจัดเก็บ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
5.8. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องแม่ข่าย (อ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เทียบเท่าหรือดีกว่า  ดังนี้ 
5.8.1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 core) หรือดีกว่า ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า 2 
หน่วย  

5.8.2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 16 MB  

5.8.3. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB  
5.8.4. สนับสนุนการท างาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5  
5.8.5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบ ต่อนาที หรือ 

ชนิด Solid State Drive หรอืดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย 
หรือมีความจุรวมไม่น้อยกว่า 1.8 TB 
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5.8.6. มีDVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย  
5.8.7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  
5.8.8. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
5.8.9. มีPower Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย 
5.8.10. มีโปรแกรมป้องกันไวรัส ที่สามารถป้องกันเครื่องที่ติด Ransomware ท าการเข้ารหัสบน Share 

Folders, Map drive ได้ สามารถก าหนดเวลาในการเข้าใช้งาน Share Folders หลังจากท าการ
ป้ อ ง กั น แล้ ว  (Protection of share folders against external encryption) มี ฟั ง ก์ ชั่ น AMSI 
Protection Provider ที่ท าการ ตรวจจับ script malware ที่มากับ MS office file, Archives, 
Distribution packages มีฟังก์ชั่นAnti-Bridging เพ่ือก าหนดการเชื่อมต่อเครือข่ายเช่น LAN, Wi-Fi 
ให้ใช้ช่องทางการเชื่อมต่อได้เพียงอย่างเดียว โดยไม่จ าเป็นต้อง block ประเภทของอุปกรณ์แทน 

6.   กำรฝึกอบรม 
ด าเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้สามารถใช้งานและบ ารุงรักษาระบบงานฯ ได้เป็นอย่างดี โดย
มีเนื้อหาการฝึกอบรมครอบคลุมเนื้อหาอย่างน้อยดังนี้  

-การติดตั้ง การใช้งานและการบ ารุงรักษาระบบงาน 
-SYSTEM  OVERVIEWการใช้งานระบบ 
- SYSTEM SECURITY 
- SYSTEM BACUP & RECOVERY 
-การใช้งานระบบ 
-การใช้ UTILITIES ต่าง ๆ 
6.1. การฝึกอบรมผู้ควบคุมดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  โดย

ก าหนดการฝึกอบรม ดังนี้ 
รอบที่ 1  ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบในส่วนกลาง ไม่ต่ ากว่า 16 ชั่วโมง ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวนไม่น้อย
กว่า 30 คน 
รอบท่ี 2  ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ไม่ต่ ากว่า 6 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรม จ านวนไม่น้อยกว่า 8 คน 
สถำนที ่จัดอบรมใช้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุดสารสนเทศ ชั้น 4  

6.2. ก่อนด าเนินการฝึกอบรม ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ          

6.3. วิทยากรในการอบรมจะต้องมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการใช้และมีทักษะในการ
ถ่ายทอดการใช้ระบบงานเป็นอยา่งดี   

6.4. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง และค่า
อุปกรณ์การฝึกอบรม ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวทั้งหมด โดยค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2550 หรือระเบียบอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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8. งบประมำณในกำรจัดจ้ำง 
งบประมาณ 2,328,000.- บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ล ำดับ รำยกำร 
จ ำนวน
(คน) 

ระยะเวลำ
(เดือน) 

จ ำนวนเงิน 
(ต่อคน) 

รวมเป็นเงิน 

1 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
(อ้างอิงอัตราเงนิเดอืนพืน้ฐานกลุ่มวชิาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
ตามหนังสอืกระทรวงการคลงั ที่ กค 0907/12725 ลงวันที่ 2 ส.ค.56 ) 

    

 1.1 ผู้จัดการโครงการ 
(วุฒิการศกึษาระดับปริญญาโท , ประสบการณ์ 15 ปี) 

1 7 88,300 618,100 

 1.2 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
(วุฒิการศกึษาระดับปริญญาโท , ประสบการณ์ 10 ปี) 

2 3 63,000   378,000 

 1.3 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล 
(วุฒิการศกึษาระดับปริญญาโท , ประสบการณ์ 10 ปี) 

1 2 62,000   124,000 

 1.4 นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
(วุฒิการศกึษาระดับปริญญาโท , ประสบการณ์ 10 ปี) 

2 4 61,000 488,000 

 1.5 นักติดตั้งและทดสอบระบบ 
(วุฒิการศกึษาระดับปริญญาตรี , ประสบการณ์ 10 ปี) 

1 3 55,500   166,500 

 1.6 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 
(วุฒิการศกึษาระดับปริญญาตรี , ประสบการณ์ 5 ปี) 

1 7 36,200 253,400 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง    300,000 
รวมเป็นเงิน (สองล้ำนสำมแสนสองหมื่นแปดพันบำทถ้วน) 2,328,000 

9. เงื่อนไขกำรส่งมอบงำนและกำรจ่ำยเงิน 
ก าหนดส่งมอบงานและการจ่ายเงิน แบ่งเป็น 3 งวด โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติงานในแต่ละงวดให้แล้วเสร็จและส่ง

มอบงานภายในก าหนดเวลา ดังนี้ 
งวดที่ 1   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจ านวนเงินร้อยละ 25 เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินงานแล้วเสร็จ

และส่งมอบงาน ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา รายละเอียดดังนี้ 
1) จัดท าและส่งมอบแผนการด าเนินงานพัฒนาระบบ แผนการทดสอบ และแผนการอบรมผู้ใช้งาน จ านวน 

3 ชุด 
2) วิเคราะห์ Gap Analysis ระบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ จาก Software Package ของผู้ยื่น

ข้อเสนอ 
3) รายงานวิเคราะห์ Gap Analysis ระบบOffice Automation (Assignment Tracking information) 

จ านวน 3 ชุด 
4) น าเสนอการออกแบบด้านเทคนิค (Technical Design) ภาพรวมระบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ  
5) น าเสนอการออกแบบโปรแกรม หรือกระบวนการท างานเบื้องต้น  

งวดที่ 2   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจ านวนเงินร้อยละ 35 เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินงานแล้วเสร็จ
และส่งมอบงาน ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา รายละเอียดดังนี้ 
1) รายงานผลการน าเสนอ การออกแบบโปรแกรม หรือกระบวนการท างานเบื้องต้น  
2) รายงานการออกแบบด้านเทคนิค (Technical Design) ระบบ Office Automation (Assignment 

Tracking information)จ านวน 3 ชุด 
3) พัฒนาระบบ Office Automation (Assignment Tracking information)สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ตามรายงานวิเคราะห์ Gap Analysis ระบบฯ ที่ผ่านการยืนยันจากคณะท างาน 
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4) น าส่งพร้อมติดตั้งค่าการใช้งานอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย ในข้อ 5.8 ให้พร้อมใช้งาน 
5) ติดตั้งระบบ Office Automation (Assignment Tracking information) 
6) ทดสอบการท างานของระบบ Office Automation (Assignment Tracking information)สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ 
7) รายงานผลการด าเนินการพัฒนาและการติดตั้งระบบ จ านวน 3 ชุด 
8) รายงานผลการทดสอบระบบ Office Automation (Assignment Tracking information) 

จ านวน 3 ชุด 
9) รายงานปริมาณการใช้งานระบบฯ  และรายงานสถานการณ์ท างาน Cloud Computing  

งวดที่ 3 (งวดสุดท้ำย)  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจ านวนเงินร้อยละ 40 เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอ
ด าเนินงานแล้วเสร็จและส่งมอบงาน ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา รายละเอียดดังนี้ 
1) จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบและจัดท าเอกสารรายงานการฝึกอบรม จ านวน 3 

ชุด 
2) จัดท าคู่มือการใช้งานระบบ ส าหรับผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบ จ านวน 20 ชุด 
3) จัดท าคู่มือการติดตั้งและการบ ารุงรักษาระบบ จ านวน 3 ชุด 
4) จัดท าไฟล์เอกสาร ประกอบไปด้วย รายงานวิเคราะห์ Gap Analysis  รายงานการออกแบบด้าน

เทคนิค (Technical Design) คู่มือการใช้งานระบบ ส าหรับผู้ใช้งานระบบ ผู้ดูแลระบบและไฟล์คู่มือ
การติดตั้งและการบ ารุงรักษาระบบ ในรูปแบบไฟล์ Word, Excel, PDF บันทึกลงในแฟลตไดร์ จ านวน 
3 ชุด 

5) จัดท าไฟล์ Source Code โปรแกรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ  Software Pack-
age ของผู้ยื่นข้อเสนอ บันทึกลงในแฟลตไดร์ จ านวน 3 ชุด 

6) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบรายงานในรูปแบบเอกสาร จ านวน 1 ชุด และไฟล์ PDF จ านวน 1 ชุด โดย
มีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
6.1 รายงานปริมาณการใช้งานระบบ 

 - ตารางการออกแบบโครงสร้างแฟ้มข้อมูล 
6.2 รายงานสถานการณ์ท างาน Cloud Computing ประกอบไปด้วย  

 - Service Level Agreement (SLA) 

10. กำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของงำนและกำรบ ำรุงรักษำ 
10.1 การรับประกันระบบงาน ดังนี้   

1)  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันผลงานที่ส่งมอบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ได้มีการส่งมอบ
งานงวดสุดท้าย และคณะกรรมการได้ด าเนินการตรวจรับแล้ว 

10.2 การบ ารุงรักษา ตลอดระยะเวลาที่รับประกันระบบงาน ดังนี้ 
1) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย จ านวน 1 คน ในการให้บริการค าปรึกษาและตอบปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กับงานของโครงการฯ พร้อมรับข้อมูลปัญหาการใช้งานระบบและการแก้ไขปัญหา เป็นระยะเวลา 1 ปี  
2) ในระหว่างการรับประกัน ตามข้อ 10.1 หากระบบเกิดท างานบกพร่อง หรือขัดข้อง ผู้ยื่นข้อเสนอต้อง

ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง และไม่เกิน 3 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้ง
ปัญหา กรณีพบปัญหาที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขมากกว่า 3 วัน ให้ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอแนวทางหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหาและประมาณการระยะเวลาที่ใช้ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลและความ
จ าเป็น โดยต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

3) ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศฯ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น 
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10.3  ในการปฏิบัติงานของผู้ยื่นข้อเสนอ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความช ารุดบกพร่อง หรือเกิดเหตุ
ความสูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพย์สินของส านักงาน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระท า หรือละเว้นการ
กระท าของผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ส านักงาน ตามจ านวนที่เสียหาย
จริงภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

10.4  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรักษาความลับของข้อมูลไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลภายนอกนอกจากส านักงานและผู้ยื่น
ข้อเสนอตลอดระยะสัญญา หากพบว่ามีข้อมูลรั่วไหลและสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลหลุดรั่วมาจากผู้ยื่นข้อเสนอ 
ส านักงานขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินความเสียหายของข้อมูลที่หลุดออกไปมาเรียกค่าปรับพร้อมด าเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไปกับผู้ยื่นข้อเสนอ 

10.5  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับประกันผลงานที่ด าเนินการส่งมอบแล้วเสร็จตลอดอายุของสัญญาและระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว หากส านักงานตรวจสอบและพบข้อผิดพลาดใด ๆ 
ที่เกิดขึ้นจากข้อบกพร่องในการจ้างเหมาบริการครั้งนี้และได้แจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบ ให้ถือเป็นภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้ยื่นข้อเสนอต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ๆ โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งปวง 

11 กำรคิดค่ำปรับ 
อัตราค่าปรับก าหนด ดังนี้ 
11.1 กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
11.2 กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอปฏิบัติงานตามข้อ 9 ไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา และผิดสัญญาจ้างจะก าหนดค่าปรับ

เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา 

12 หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ  
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนองานจ้างครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินผู้ได้รับการคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ก าหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 
12.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ 
12.2 ข้อเสนอด้านเทคนิค ตลอดจนเอกสารหลักฐานการเสนอราคาทั้งหมด ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงรายละเอียดให้

ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก าหนด  
12.3 ตัวแปรหลักส าหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ประกอบด้วย  

2 ตัวแปร ดังนี้ 

ตัวแปร น  ำหนักคะแนน 
(1) ตัวแปรหลัก : ราคาที่เสนอ  30 
(2) ตัวแปรรอง : ข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนออ่ืน 70 

รวม 100 คะแนน 

กำรพิจำรณำคะแนนของตัวแปรหลัก (1) คะแนนเต็ม 100 คะแนน (น  ำหนักคะแนนคิดเป็นร้อยละ 30) 
- ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) จะด าเนินการประมวลผลคะแนนจากใบเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์  
กำรพิจำรณำคะแนนของตัวแปรรอง (2) คะแนนเต็ม 100 คะแนน (น  ำหนักคะแนนคิดเป็นร้อยละ 70) 
- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะพิจารณาจากข้อเสนอด้านเทคนิคที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่น ณ วันเสนอราคา ประกอบกับการ

น าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมในวัน เวลา และสถานที่ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก าหนด เกณฑ์การให้คะแนนตามตารางดังนี้ 
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ตัวแปรรอง (2) ข้อเสนอด้ำนเทคนิค และข้อเสนออื่น คะแนน 
1) ประสบการณ์ของผู้จัดการโครงการและทีมงาน 

- พิจารณาให้คะแนนความเชี่ยวชาญ ทักษะและประสบการณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับงานของผู้จัดการ
โครงการ แนวคิดในการบริหารโครงการให้ส าเร็จ การควบคุมเวลาของโครงการ พร้อมทั้งหนังสอื
รับรองการท างานที่ออกจากฝ่าย HR ของบริษัทฯ (10 คะแนน) 

- พิจารณาให้คะแนนทีมงาน ประสบการณ์การท างานพร้อมหนงัสือรับรอง (10 คะแนน) 

20 

2) น าเสนอรายละเอียดของเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ (Hardcopy พร้อม Present) 
- การวิเคราะห์และออกแบบระบบจาก Software Package ของผู้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้น/

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการพัฒนาระบบ (10 คะแนน) 
- ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการพฒันา (10คะแนน) 
- ระบบการบริหารจัดการข้อมูล ความส าคัญของข้อมูล (10 คะแนน) 
- ความสอดคล้อง ครอบคลุม เหมาะสม กับการใชง้านในภาพรวม (10 คะแนน) 
-ความสามารถในการเชื่อมโยงกับระบบลักษณะเดียวกนัที่สถาบนับัณฑติพัฒนศิลป์ใช้งาน 

อยู่เดิม (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ iwebflow) (10 คะแนน) 
- ความสามารถในการเชื่อมโยงกับระบบลักษณะเดียวกันกบัส่วนราชการอ่ืน ๆ ตามนโยบาย

บูรณาการข้อมูลภาครัฐ (10 คะแนน) 

60 

3) แผน/รายละเอียดการให้บริการหลังการขาย (10 คะแนน) 
- รายละเอียดการให้บริการ (5 คะแนน) 
- การคิดค่าบ ารุงรักษา (5 คะแนน) 

10 

4) การตอบข้อซักถามได้ชัดเจนและตรงประเดน็ (10 คะแนน) 10 
รวมทั งสิ น 100 คะแนน 

 

 

                                     คณะกรรมการผู้ก าหนดรายละเอียด 

 
                                            ....................................... 
                                           (นายอ านวย  นวลอนงค์) 
                                            ประธานคณะกรรมการ 

 
..............................................       ................................................ 

              (นางสาวเรณู  อิ่มอ้น)                                 (นายสมชาย  ปฐมฐานะกุล) 
                    กรรมการ                                                   กรรมการ 

 
.............................................      ................................................. 

             (นายธนาธรณ์  มาสม)                                     (นายสุภัค  เฉยเจริญ)     
                    กรรมการ                       กรรมการและเลขานุการ 


