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ประกาศกรมบัญชีกลาง
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------กรมบัญ ชี กลาง มี ความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับโครงการ
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
6
7
8
9
10
11

รายการพร้อมคุณสมบัติ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) เพื่อทําหน้าที่เป็น
Web/Application Server
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับทําหน้าที่เป็น Database Server
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (Storage)
ระบบป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูง (Advanced Persistent Threat :
APT) สําหรับ Web
ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล แบบ Enterprise
ซอฟต์แวร์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับทําหน้าที่เป็น Application
Server จํานวน 2 เครื่อง
ซอฟต์แวร์สํารองข้อมูลและกูค้ ืนข้อมูล (Backup Agent)
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการบัญชีผใู้ ช้งาน (Privileged Identity
Security)
อุปกรณ์ VPN แบบ Branch Site
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (Unified Storage)
ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ

จํานวน
หน่วย
2 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ระบบ
1 ชุด
๑ ชุด
30 ชุด
1 ชุด
1 ระบบ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่ยื่นข้อเสนอให้แก่กรมบัญชีกลาง
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
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4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
6. บุค คลหรื อนิ ติบุค คลที่ จะเข้ า เป็ นคู่สั ญ ญาต้อ งไม่อยู่ใ นฐานะเป็นผู้ไม่แ สดงบัญ ชีร ายรั บ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
9. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การขายและ/หรือการให้เช่า/ให้เช่าซื้อระบบคอมพิวเตอร์โดยตรงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับจนถึง
วันยื่นเอกสารประกวดราคา
10. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software
ในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจําหน่ายและหนังสือ
นั้น ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกจนถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา สําหรับภาคผนวก 3 ข้อ 1,
ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5 และ ข้อ 6
11. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้เคยติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
สําเร็จมาแล้ว ภายในระยะเวลา ๕ ปีนับจากวันที่งานแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา ในวงเงินไม่ต่ํา
กว่า 25 ล้านบาทต่อหนึ่งสัญญา โดยหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวต้องออกโดยหัวหน้าหน่วยราชการ หรือผู้มี
อํานาจปฏิบัติราชการแทนโดยถูกต้องตามกฎหมาย
12. กรมบั ญ ชี ก ลางสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการตรวจสอบภายหลั ง ในกรณี ที่ ใ ช้ ห นั ง สื อ รั บ รอง
คุณสมบัติเฉพาะของ Hardware Software ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแคตตาล็อก พบว่าไม่สามารถดําเนินการได้ตามที่
ระบุในหนังสือรับรองกรมบัญชีกลางสามารถยกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายได้ (ถ้ามี)
13. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอแผน กระบวนการ และขั้นตอนการดําเนินการ เพื่อการดําเนินงาน
ให้แล้วเสร็จตามงวดงานที่ได้กําหนดไว้และตรงตามความต้องการของกรมบัญชีกลาง
14. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาระบบคอมพิวเตอร์ทุกรายการที่เสนอให้รวมค่า Hardware
Software และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงค่าติดตั้งค่าอุปกรณ์ การเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลาง
ค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งปวงที่ต้องมีเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว
โดยกรมบัญชีกลางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากที่ปรากฏในใบเสนอราคา
กําหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
........................ระหว่างเวลา………….….น. ถึง.................น.
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ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ................... บาท
ผ่ า นทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละชํ า ระเงิ น ผ่ า นทางธนาคาร ในระหว่ า งวั น ที่
..................................ถึงวันที่..................................โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลักจากชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข....................... ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ .............................พ.ศ. ......................
(ลงชื่อ) ......................................................
(....................................................)
ตําแหน่ง.........................................

- ร- า1ง- -

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ …………………..
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร สําหรับโครงการบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม
ตามประกาศ กรมบัญชีกลาง
ลงวันที่ ………………………………………….
----------------------------------------กรมบัญชีกลาง ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กรม” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังนี้
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
6
7
8
9
10
11

รายการพรอมคุณสมบัติ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtual Machine) เพื่อทําหนาที่เปน
Web/Application Server
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับทําหนาที่เปน Database Server
อุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก (Storage)
ระบบปองกันภัยคุกคามแบบตอเนื่องขั้นสูง (Advanced Persistent Threat :
APT) สําหรับ Web
ซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูล แบบ Enterprise
ซอฟตแวรสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับทําหนาที่เปน Application
Server จํานวน 2 เครื่อง
ซอฟตแวรสํารองขอมูลและกูคืนขอมูล (Backup Agent)
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการบัญชีผูใชงาน (Privileged Identity
Security)
อุปกรณ VPN แบบ Branch Site
อุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก (Unified Storage)
ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ

จํานวน
หนวย
2 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ระบบ
1 ชุด
๑ ชุด
30 ชุด
1 ชุด
1 ระบบ

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
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๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(1) รางขอบเขตของงาน (TOR)
ภาคผนวก 1 จํานวน 19 หนา
(2) เงื่อนไขทั่วไป
ภาคผนวก 2 จํานวน 7 หนา
(3) คุณลักษณะเฉพาะ
ภาคผนวก 3 จํานวน 9 หนา
(4) ขอบเขตงาน
ภาคผนวก 4 จํานวน 18 หนา
(5) การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร
ภาคผนวก 5 จํานวน 6 หนา
ระบบซอฟตแวรและอุปกรณ
(6) การสนับสนุนและการฝกอบรม
ภาคผนวก 6 จํานวน 2 หนา
(7) เงื่อนไขการบํารุงรักษา
ภาคผนวก 7 จํานวน 1 หนา
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือคาประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2.2 ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่ยื่นขอเสนอใหแกกรมบัญชีกลาง
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ 1.5
2.4 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา
และหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
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2.8 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
2.9 เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการขายและ/หรือการใหเชา/ใหเชาซื้อระบบคอมพิวเตอรโดยตรงมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๕ ป
นับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
2.10 ผูเ สนอราคาต องเปน ตัว แทนจําหนายระบบคอมพิว เตอรทั้ง Hardware และ
Software ในประเทศไทยที่ถูกตองตามกฎหมาย โดยตองมีหนังสือรับรองการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนาย
และหนังสือนั้น ตองมีอายุไมเกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกจนถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา สําหรับ
ภาคผนวก 3 ขอ 1 ,ขอ 2 ,ขอ 3 , ขอ 4, ขอ 5 และ ขอ 6
2.11 ผูเสนอราคาตองเปนผูเคยติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอรใหหนวยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจสําเร็จมาแลว ภายในระยะเวลา ๕ ปนับจากวันที่งานแลวเสร็จจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
ในวงเงินไมต่ํากวา 25 ลานบาทตอหนึ่งสัญญา โดยหนังสือรับรองผลงานดังกลาวตองออกโดยหัวหนา
หนวยราชการ หรือผูมีอํานาจปฏิบัติราชการแทนโดยถูกตองตามกฎหมาย
2.12 กรมบัญชีกลางสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบภายหลัง ในกรณีที่ใชหนังสือรับรอง
คุณสมบัติเฉพาะของ Hardware Software ที่ไมไดระบุไวในแคตตาล็อก พบวาไมสามารถดําเนินการไดตามที่
ระบุในหนังสือรับรองกรมบัญชีกลางสามารถยกเลิกสัญญาและเรียกรองคาเสียหายได (ถามี)
2.13 ผูเสนอราคาจะตองเสนอแผน กระบวนการ และขั้นตอนการดําเนินการ เพื่อการ
ดําเนินงานใหแลวเสร็จตามงวดงานที่ไดกําหนดไวและตรงตามความตองการของกรมบัญชีกลาง
2.14 ผู เ สนอราคาต อ งเสนอราคาระบบคอมพิ ว เตอร ทุ ก รายการที่ เ สนอให ร วมค า
Hardware Software และอุปกรณตางๆ รวมถึงคาติดตั้งคาอุปกรณ การเชื่อมตอเขากับระบบเครือขายของ
กรมบัญชีกลาง คาภาษีและคาใชจายอื่นใดทั้งปวงที่ตองมีเพื่อใหระบบคอมพิวเตอรสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพแลว โดยกรมบัญชีกลางไมตองเสียคาใชจายใดๆ เพิ่มเติมจากที่ปรากฏในใบเสนอราคา
3. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
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บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
3.2 สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(๒) หนั งสื อมอบอํ า นาจซึ่ งปด อากรแสตมปต ามกฎหมายในกรณี ที่ผูเ สนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสแทน
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.6 (๒) โดยไมตองในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู เ สนอราคาต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา
โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ กรมบัญชีกลาง
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 210 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของระบบคอมพิ ว เตอร ไ ปพร อ มการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสมี
ความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ……… วัน
4.5 กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
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4.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ………………………… ระหวางเวลา …………..น. ถึง…………….น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ
๑.5 (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษ
ผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะวินิจฉัย
ไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปน
ผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
4.7 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลาที่
กําหนด
(4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
5. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน 2,793,500 บาท
(สองลานเจ็ดแสนเกาหมื่นสามพันหารอยบาทถวน)
5.1 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณี ที่ ผู เ สนอราคานํ า เช็ ค ที่ ธ นาคารสั่ ง จ า ยหรื อ พั น ธบั ต รรั ฐ บาลไทย มาวางเป น
หลักประกันการเสนอราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง ใน
วันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ตามแบบตั ว อย า งหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องธนาคารภายในประเทศ
(หลักประกันการเสนอราคา) กําหนดใหระบุชื่อผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่
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ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของ
ธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา
ซึ่งตองวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคา เทานั้น
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา
ซึ่งตองวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขา
เสนอราคากับทางราชการ
ทั้ งนี้ "กิ จการร วมค าที่จดทะเบี ยนเป นนิติบุ คคลใหม" หมายความว า กิจการร วมคาที่
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ๓ ลําดับแรก
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคาและจะพิจารณาจากราคารวม
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือ
ผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทานั้น
6.3 กรมสงวนสิ ทธิ ไม พิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไม ป รากฏชื่ อ ผู เ สนอราคารายนั้ น ในบั ญ ชี ผู รั บ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิ กส หรือบัญชีร ายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของกรม
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใดหรือ
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอีย ดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสิน การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญ ญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็ จ จริ งอื่ น ใดที่เ กี่ ยวของกับ ผูเ สนอราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับ ราคาหรือไมทําสัญ ญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ไดและอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได
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รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะ
เปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ
๑.๕ กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษ
ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่
ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณา
ผลการเสนอราคาดังกลาวได
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับกรมภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของ
ที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ 1.4 (2)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ 0.0๕ ตอวัน
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9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน 4 ชั่วโมง นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงิ น ค า พั ส ดุ สํ า หรั บ การซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงิน งบประมาณรายจาย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการคาใชจ ายเสริมสรางความเขมแข็งและกาวหนาของประเทศ
ตามแนวทางปฏิรูป
10.2 เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จั ด การให สิ่ ง ของที่ ซื้ อขายดัง กลา วบรรทุ กโดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อที่ มีสิ ท ธิ
เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาที่ใหบรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรื ออื่ น ที่ มิใช เ รื อไทย ซึ่ งจะต องได รั บ อนุญ าตเชน นั้น ก อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรือเปน ของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 กรมสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
กรมบัญชีกลาง
พฤศจิกายน 2559
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(ร่าง)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สําหรับโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1. ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕8 เห็นชอบหลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ตาม
ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เพื่อพัฒนาระบบการชําระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบการชําระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร ซึ่งจะนํามาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการชําระเงิน
แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Payment Infrastructure Development) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax System) การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งการบูรณาการระบบสวัสดิการสังคม
(Social Welfare) การส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น (Financial Inclusion) และการส่ ง เสริ ม
e-Payment ในทุกภาคส่วน (Cashless Society) อันจะทําให้ธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ ดําเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นกลไกสําคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาค
ธุรกิจและของประเทศไทย และสร้างความมั่นคงให้กับระบบการบริหารจัดการการเงินการคลัง
โดยที่โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางให้ภาครัฐ
สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือและสวัสดิการให้แก่ประชาชนถูกกลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ ปัจจุบันหน่วยงานของภาครัฐ
ซึ่งเป็นเจ้าของฐานข้อมูลประชาชนตามอํานาจหน้าที่ หลายหน่วยงานยังไม่มีการจัดเก็บฐานข้อมูลประชาชนด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือมีแต่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งต้องใช้ระยะเวลาปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลและยังมีปัญหาอุปสรรคด้านข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทําให้การจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ หรือผู้ที่
ได้รับเงิ น สวั ส ดิการได้รั บเงิ นล่าช้า หรื อได้ รับเงิ น แต่ได้รับไม่เต็ม จํ านวน ปั ญหานี้เกิดจากการที่รัฐบาลไม่มี
ฐานข้อมูลประชาชน ทําให้ผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการให้ความช่วยเหลือ ไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐได้ตรงตามความต้องการ หรือได้รับแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ดังนั้น จึงจัดทําระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมขึ้น เพื่อให้ภาครัฐสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือและสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้โดยตรง
ถึงมือประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถูกกลุ่มเป้าหมาย ไม่เกิดความซ้ําซ้อน ลดข้อผิดพลาด และรัฐยังนําผลที่
ได้มาประเมินเพื่อจัดสวัสดิการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น
การบูรณาการระบบสวัสดิการสังคม (Social Welfare) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment
Master Plan จะทําให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และเป็นการส่งเสริมให้ภาครัฐมีฐานข้อมูล กลาง
เกี่ยวกับสวัสดิการของภาครัฐ ควบคู่กับการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนโดยตรงผ่านระบบ PromptPay โดยการใช้
เลขที่บัตรประจําตั วประชาชนผูกกับบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งจะช่วยให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือและเงิน
สวัสดิการให้แก่ประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ลดความผิดพลาด ลดความซ้ําซ้อน และลดการทุจริตจากการ
จ่ายเงินด้วยเงินสดและเช็ค
2. วัตถุประสงค์
2.1 จัดทําระบบสวัสดิการสังคม (Social Welfare) เพื่อจ่ายสวัสดิการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้ที่มี
รายได้น้อยควรได้รับการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในรูปของเงินให้ความช่วยเหลือ สิ่งของ หรือ
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อุปกรณ์ในการดํารงชีวิตที่จําเป็น รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ภาครัฐจะจัดสวัสดิการให้ เช่น สิทธิในการขึ้น
รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี โดยการโอนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านบัตรที่ทางภาครัฐกําหนด

2.2 จัดทําระบบงานการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการ
ให้สวัสดิการของภาครัฐที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถบริหารจัดการเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้ตรงและตาม
วัตถุประสงค์
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2.3 เพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลประชาชนผู้ได้รับสวัสดิการสังคมทุกประเภทและฐานข้อมูลการจ่ายเงิน
สวัสดิการสังคมในมิติต่างๆ ในภาพรวม ซึ่งจะช่วยให้มีฐานข้อมูลสําหรับใช้ในการติดตามประเมินผลการให้
สวัสดิการดังกล่าวว่า เพียงพอกับกลุ่มเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้สวัสดิการในแต่ละ
ประเภทหรือไม่ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการให้สวัสดิการแก่ประชาชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เกิดความเหมาะสมต่อไป

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ ได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5
3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทํา
สัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วย
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
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3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3.9 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขาย
และ/หรือการให้เช่า/ให้เช่าซื้อระบบคอมพิวเตอร์โดยตรงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับจนถึงวันยื่น
เอกสารประกวดราคา
3.10 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software ใน
ประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจําหน่ายและหนังสือนั้น
ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกจนถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา สําหรับภาคผนวก 3 ข้อ 1 ,
ข้อ 2 ,ข้อ 3 , ข้อ 4, ข้อ 5 และ ข้อ 6
3.11 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้เคยติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจสําเร็จ
มาแล้ว ภายในระยะเวลา ๕ ปีนับจากวันที่งานแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา ในวงเงินไม่ต่ํากว่า
25 ล้านบาทต่อหนึ่งสัญญา โดยหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวต้องออกโดยหัวหน้าหน่วยราชการ หรือผู้มีอํานาจ
ปฏิบัติราชการแทนโดยถูกต้องตามกฎหมาย
3.12 กรมบัญชีกลางสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบภายหลัง ในกรณีที่ใช้หนังสือรับรองคุณสมบัติเฉพาะของ
Hardware Software ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแคตตาล็อก พบว่าไม่สามารถดําเนินการได้ตามที่ระบุในหนังสือรับรอง
กรมบัญชีกลางสามารถยกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายได้ (ถ้ามี)
3.13 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอแผน กระบวนการ และขั้นตอนการดําเนินการ เพื่อการดําเนินงานให้แล้ว
เสร็จตามงวดงานที่ได้กําหนดไว้และตรงตามความต้องการของกรมบัญชีกลาง
3.14 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาระบบคอมพิวเตอร์ทุกรายการที่เสนอให้รวมค่า Hardware Software
และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงค่าติดตั้งค่าอุปกรณ์ การเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลาง ค่าภาษีและ
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ใดทั้ ง ปวงที่ ต้ อ งมี เ พื่ อ ให้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ส ามารถทํ า งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแล้ ว โดย
กรมบัญชีกลางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากที่ปรากฏในใบเสนอราคา
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
4.1 คุณลักษณะทัว่ ไปเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
4.1.1 คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกรายการ ซึ่งผู้เข้าเสนอราคาเสนอ
ขายจะต้องเสนอคุณลักษณะเฉพาะไม่ต่ํากว่าคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในเอกสารข้อ 5 และจะต้องเหมาะสม
กับลักษณะงานของกรมบัญชีกลาง และสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการทํางาน
4.1.2 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิตในวันยื่นเอกสารเสนอ
ราคา โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทที่เป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคาและ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่จะนํามาติดตั้งให้กรมบัญชีกลางจะต้องเป็นเครื่องใหม่ (Brand New) ไม่ใช่เครื่องเก่าใช้แล้ว
(Used) หรือเครื่องล้าสมัย (Obsolete) หรือเครื่องที่ใช้งานแล้วและนํามาปรับปรุงใหม่ (Reconditioned)
4.1.3 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เสนอต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตที่อยู่ใน
ระหว่างการคุ้มครองเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ล้มละลายตามคําสั่งของศาลที่ได้สั่งการตามกฎหมายของประเทศที่
บริษัทของผู้ผลิตนั้นตั้งอยู่
4.1.4 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เสนอต้องสามารถใช้รหัสภาษาไทย รหัส UTF-8 ได้
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4.1.5 ราคาของระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เสนอให้รวมค่า Hardware, Software ค่า
ติดตั้งและค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลางโดยกรมบัญชีกลางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด
ๆ เพิ่มเติมจากที่ปรากฏในใบเสนอราคา
4.1.6 สามารถใช้กับระบบไฟฟ้า 220 VAC 50 Hz ได้
4.1.7 ระบบคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ ทั้ ง หมดต้ อ งทํ า งานได้ ดี ใ นสภาพแวดล้ อ มปกติ ข อง
ประเทศไทย
4.1.8 มีเอกสารคู่มือการใช้งานและวิธีการบํารุงรักษา
4.2

คุณลักษณะทัว่ ไปเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์
4.2.1 ซอฟต์แวร์ทั้งหมดของระบบ ซึ่งมีรายละเอียดตามความต้องการและลักษณะทางวิชาการ
ของระบบตามภาคผนวก 3 : คุณลักษณะเฉพาะ และภาคผนวก 4 : ขอบเขตงาน ต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด ที่
สามารถใช้งานได้ในประเทศไทยโดยไม่มีปัญหาต่อระบบโดยรวมที่เสนอต่อกรมบัญชีกลางและหากมีการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ทั้งหมดของระบบรุ่นใหม่ที่ดีกว่าข้อเสนอเดิมก่อนวันส่งมอบหรือภายในระยะเวลารับประกันความ
ชํ ารุดบกพร่ อง ผู้เสนอราคาจะต้ องส่งมอบซอฟต์ แวร์ทั้งหมดของระบบรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถใช้งานได้ใน
ประเทศไทยโดยไม่มีปัญหาและมีความเข้ากันได้ต่อระบบโดยรวมที่เสนอต่อกรมบัญชีกลางทั้งนี้ต้องไม่มีผลต่อ
การเพิ่มวงเงินหรือขยายระยะเวลาในการส่งมอบตามสัญญาแต่อย่างใด
4.2.2 โปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ เ สนอในแต่ ล ะระบบงานย่ อ ยต้ อ งมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น
สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างระบบงานย่อยได้เป็นปัจจุบัน (Real
Time) รวดเร็วและสะดวก โดยสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นการทํางาน รวมถึงการบันทึกข้อมูล
แก้ไขข้อมูล และเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทันสมัยได้โดยอัตโนมัติ
4.2.3 ผู้ เ สนอราคาต้ อ งจั ด ทํ า ตารางแยกส่ว นที่ เ ป็ น โปรแกรมสํา เร็ จ รูป ที่ เ สนอและส่ ว นของ
โปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ พั ฒ นาเฉพาะ (Customized Application Software) ส่ ง ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลาง เพื่ อ ให้
คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาอนุมัติก่อนการดําเนินการพัฒนาหรือ ดําเนินการปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์
(Customized Application Software) ให้ ส ามารถเชื่ อ มโยงแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล หรื อ เรี ย กใช้ ข้ อ มู ล ระหว่ า ง
ฐานข้อมูลของระบบที่กรมบัญชีกลางมีใช้ในปัจจุบันและเกี่ยวข้องกับระบบที่ส่งมอบได้โดยอัตโนมัติ
4.2.4 กรณี โ ปรแกรมประยุ ก ต์ ใ ดที่ พั ฒ นาเฉพาะ (Customized Application Software)
สําหรับกรมบัญชีกลางให้ผู้เสนอราคาส่งมอบ Source Code ของโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวให้กรมบัญชีกลาง
ทั้งนี้ให้ถือว่า โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาเฉพาะสําหรับกรมบัญชีกลางนั้น กรมบัญชีกลางเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย
4.2.5 ผู้เสนอราคาต้องดําเนินการออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ดูแลและควบคุม
การทํางานของระบบให้ทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างน้อย ดังนี้
4.2.5.1 บริหารจัดการข้อมูลกลางที่ใช้ร่วมกันทุกระบบงาน
4.2.5.2 ไม่ มี Soft Lock หรื อ Hard Lock ใด ๆ หรื อ การ Compile เป็ น เหตุ ใ ห้ ไ ม่
สามารถแก้ไขหรือพัฒนาโปรแกรมได้
4.2.5.3 รหัสภาษาไทยเป็น UTF-8 encoding
4.2.5.4 สามารถใช้กับระบบไฟฟ้าประเทศไทยได้
4.2.5.5 ต้องสนับสนุนการทํางานร่วมกับฐานข้อมูล DB2, Oracle, และ SQL Server
ได้เป็นอย่างน้อย

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ภาคผนวก 1
1-6

4.2.5.6 รองรั บ การใช้ ง านร่ ว มกั บ โปรโตคอล Secure Socket Layer (SSL) และ
Virtual Private Network (VPN) ได้
4.2.5.7 รองรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ SSL เป็นอย่างน้อย
4.2.5.8 ต้องออกแบบ แบบฟอร์ม รายงาน หน้าจอต่าง ๆ เป็นลักษณะ Template ที่
สามารถแก้ไขได้โดยง่าย
4.2.5.9 ต้ อ งมี ร ะบบการจั ด ทํ า รายงานในรู ป แบบต่ า ง ๆ เช่ น รายงานทางหน้ าจอ
รายงานในรูปแบบของตาราง กราฟ หรือรูปภาพ เป็นต้น
4.2.5.10 การออกแบบระบบ ต้องสามารถปรับเปลี่ยนลําดับ Workflow การทํางานได้
และสามารถควบคุมไม่ให้มีการข้ามขั้นตอนหรือข้ามข้อมูลสําคัญ
4.2.5.11 เสนอแนวคิดการออกแบบระบบงาน คําอธิบายระบบงานและ Diagram ให้
รองรับสถาปัตยกรรมแบบ SOA
4.2.5.12 การเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลใดๆ ต้องเป็นแบบมีร่องรอย (Traceable) มีระบุ
เวลาการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Timestamp) และผู้เปลี่ยนแปลงข้อมูล
4.2.5.13 ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการทั้งระบบในการกําหนดสิทธิ์ จํากัดสิทธิ์การ
ใช้งานแบบเป็นกลุ่ม และรายบุคคลในการเข้าถึงระบบต่างๆ ได้ เช่น ระดับอ่านอย่างเดียว เพิ่มข้อมูลได้ ลบ
ข้อมูลได้ ปรับปรุงข้อมูลได้ ในแต่ละฟังก์ชั่นของระบบย่อย โดยให้สอดคล้องกับโครงสร้างการทํางานของ
กรมบัญชีกลาง
4.2.5.14 มีระบบแสดงผลข้อมูลหรือรายงานผ่าน Browser สําหรับผู้ใช้งานในบทบาท
ของผู้ดูแลระบบ (Admin) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1) ข้อมูล Master Data
2) ข้อมูลการเข้าใช้ระบบงาน
3) การบริหารจัดการสิทธิ์
4.2.5.15 มีการจัดเก็บสถิติการเข้าใช้งาน
4.2.6 เสนอราคาต้องดําเนินการสร้างระบบสําหรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน เช่น Web
Services เพื่อให้ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถรับ – ส่งข้อมูลได้ง่ายและสะดวก เป็นต้น
4.2.7 ผู้เสนอราคาต้องดําเนินการศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ และออกแบบระบบอย่างละเอียดให้
เหมาะสมกับเทคโนโลยี ณ ปัจจุบัน รวมทั้งให้มีความสอดคล้องตรงกับความต้องการของกรมบัญชีกลางเพื่อ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4.2.8 ผู้เสนอราคาต้องออกแบบรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสําหรับสนับสนุนการ
ทํางานและการบริหารงานของกรมบัญชีกลาง
4.2.9 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Software) และเครื่องมือสําหรับใช้ในการพัฒนาระบบทั้งหมด
ตามที่เสนอต้องเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด และมีลิขสิทธิ์การใช้งานถูกต้องตามกฎหมายในจํานวนที่เพียงพอต่อการ
ใช้ ง านของกรมบั ญ ชี ก ลาง มี ก ารรั บ ประกั น การบํ า รุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง โปรแกรมให้ เ ป็ น เวอร์ ชั่ น ล่ า สุ ด
(Software Update License & Support) เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่กรมบัญชีกลางได้รับมอบระบบไว้
ใช้งานโดยสมบูรณ์แล้ว
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4.3 ผู้เสนอราคาต้องเสนอชื่อบุคลากรที่มคี ณ
ุ ภาพและมีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบตั งิ านกับกรมบัญชีกลางโดยมีคณ
ุ สมบัติของบุคลากรหลักที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่ง
ประกอบด้วย
4.3.๑ ผู้บริหารโครงการ (Project Manager)
ต้องจัดหาผู้บริหารโครงการ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ที่มีประสบการณ์การ
ทํางานไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ในงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการไม่
น้อยกว่า ๕ ปี ที่มีมูลค่าโครงการไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ในโครงการเดียวกันมาแล้วอย่างน้อย ๑ โครงการ
ในช่วงระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปีที่ผ่านมา โดยนับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยมีหลักฐานประกอบ
ผู้บริหารโครงการจะต้องทําหน้าที่นับตั้งแต่เริ่มโครงการและต้องประสานงานและประชุมชี้แจงความคืบหน้าของ
โครงการประมาณทุก ๒ สัปดาห์ ทั้งนี้ให้ทางกรมบัญชีกลางเป็นผู้กําหนดการประชุม การทํางาน และสถานที่ทํางาน
4.3.๒ หัวหน้าทีมบริหารจัดการโครงการ (Head of Project Management)
ต้องจัดหาหัวหน้าทีมบริหารจัดการโครงการ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ที่มี
ประสบการณ์การบริหารโครงการไม่น้อยกว่า ๕ ปี
4.3.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Specialist)
ต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี มาแล้วอย่างน้อย
๒ โครงการจํานวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
4.3.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล (Database Specialist)
ต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ประสบการณ์
ไม่ น้ อยกว่ า ๑๐ ปี จํ านวนไม่ น้ อยกว่ า ๑ คน ในการออกแบบระบบฐานข้ อมู ลและปรั บปรุ งฐานข้ อมู ลให้ มี
ประสิทธิภาพในการใช้งาน มาแล้วอย่างน้อย 2 โครงการ
4.3.๕ นักวิเคราะห์ระบบ(System Analysis) หรือ นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis)
ต้องจัดหานักวิเคราะห์ระบบ หรือนักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ระบบ
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ผ่านการวิเคราะห์ระบบไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ จํานวนไม่น้อยกว่า ๔ คน โดยมีหลักฐาน
ประกอบ นักวิเคราะห์ระบบต้องทํางานที่กรมบัญชีกลางตามแผนงานที่กรมกําหนด จนกว่าจะจัดทํารายละเอียด
ความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement Specification) ที่กรมบัญชีกลางยอมรับ และพึงพอใจแล้ว
เสร็จอย่างสมบูรณ์ และต้องร่วมประชุมชี้แจงความคืบหน้าของการวิเคราะห์ประมาณทุก ๒ สัปดาห์หรือตามที่
กรมกําหนด ทั้งนี้ให้ทางกรมบัญชีกลางเป็นผู้กําหนดการประชุม การทํางาน และสถานที่ทํางาน
4.3.๖ นักออกแบบระบบ (System Design)
ต้องจัดหานักออกแบบระบบ ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบไม่น้อยกว่า ๕ ปี ผ่าน
การออกแบบระบบไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ จํานวนไม่น้อยกว่า ๔ คน โดยมีหลักฐานประกอบ นักออกแบบระบบ
ต้องทํางานที่กรมบัญชีกลางตามแผนงานที่กรมกําหนด จนกว่าจะออกแบบและจัดทํารายละเอียดของระบบ
(Design หรือ Functional Specification) ที่กรมบัญชีกลางยอมรับ และพึงพอใจแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ และ
ต้องร่วมประชุมชี้แจงความคืบหน้าของการวิเคราะห์ประมาณทุก ๒ สัปดาห์หรือตามที่กรมกําหนด ทั้งนี้ให้ทาง
กรมบัญชีกลางเป็นผู้กําหนดการประชุม การทํางาน และสถานที่ทํางาน
4.3.๗ นักพัฒนาโปรแกรมอาวุโส (Senior Programmer)
ต้องจัดหานักพัฒนาโปรแกรมอาวุโส ที่มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วย Java ไม่
น้อยกว่า ๕ ปี ผ่ านการเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ จํานวนไม่ น้อยกว่ า ๕ คน และจะต้องเป็น
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ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูล นักโปรแกรมต้องทํางานที่กรมบัญชีกลางตามแผนงานที่กรมกําหนด นับจาก
วันที่ออกแบบแล้วเสร็จ จนถึงวันที่การพัฒนาระบบเสร็จสิ้น และต้องร่วมประชุมชี้แจงความคืบหน้าของการ
เขียนโปรแกรมประมาณทุก ๒ สัปดาห์หรือตามที่กรมกําหนด ทั้งนี้ให้ทางกรมบัญชีกลางเป็นผู้กําหนดการประชุม
การทํางาน และสถานที่ทํางาน
4.3.๘ นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)
ต้องจัดหานักพัฒนาโปรแกรม ที่มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วย Java ไม่น้อยกว่า
๓ ปี ผ่านการเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน โดยมีหลักฐานประกอบ นัก
โปรแกรมต้องทํางานที่กรมบัญชีกลางตามที่กรมกําหนด นับจากวันที่ออกแบบแล้วเสร็จ จนถึงวันที่การพัฒนา
ระบบเสร็จสิ้น และต้องร่วมประชุมชี้แจงความคืบหน้าของการเขียนโปรแกรมประมาณทุก ๒ สัปดาห์หรือตามที่
กรมกําหนด ทั้งนี้ให้ทางกรมบัญชีกลางเป็นผู้กําหนดการประชุม การทํางาน และสถานที่ทํางาน
4.3.๙ System Operation
ต้ อ งจั ด หา System Operation จํ า นวน ๒ คน ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการทํ า งานด้ า น
คอมพิวเตอร์ เช่น Network, System Administrator, System Engineer หรือ Technical Support ไม่น้อย
กว่า ๕ ปี โดยจะต้องแสดงใบรับรอง (Certificate) อย่างน้อย CCNP (Cisco Certified Network Professional
) หรือ MCSA (Microsoft Certified Administrator) หรือใบรับรอง (Certificate) ทางด้านเทคนิคจากผู้ผลิต
ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ หรือสูงกว่า เช่น CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) หรือ MCSE (Microsoft
Certified Engineer) เป็นต้น
4.3.๑๐ Database Admin
ต้องจัดหา Database Admin จํานวน ๒ คน ที่มีประสบการณ์ในการทํางานด้านการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูล มาไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยจะต้องแสดงใบรับรอง ทางด้านเทคนิคจากผู้ผลิตระบบฐานที่
เสนอ (Certificate) เช่น OCA (Oracle Database Administrator Certified Associate), MCDBA (Microsoft
Certified Database Administrator)
4.3.๑๑ นั ก บริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Risk Management
Specialist)
ต้องจัดหานักบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๑ คน ที่มีประสบการณ์
ในการทํ า งานด้ า นการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งและตรวจสอบระบบความมั่น คงปลอดภั ย ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีประสบการณ์ในการทํางานด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ ปี โดยจะต้ อ งแสดงใบรั บ รอง (Certificate) ด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งระบบ
สารสนเทศ Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาทางด้าน
ความเสี่ยงของการบริหารโครงการด้านเทคนิค ความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านพร้อมใช้ของ
ระบบ เช่นระบบการกู้คืนระบบ (Disaster Recovery) และการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้งานของระบบ โดยต้อง
จัดทําตารางการใช้งานของผู้ใช้ระบบ (User Matrix) ทั้งหมด จัดทําแผนสํารองฉุกเฉิน (Disaster Recovery
Plan: DRP) พร้ อ มทั้ ง ร่ ว มทดสอบแผน และจั ด ทํ า รายงานผลการประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นเทคนิ ค (IT Risk
assessment) และต้องร่วมประชุมเพื่อให้คําปรึกษาความเสี่ยงประมาณทุก ๒ สัปดาห์หรือตามที่กรมกําหนด
ทั้งนี้ให้ทางกรมบัญชีกลางเป็นผู้กําหนดการประชุม การทํางาน และสถานที่ทํางาน
4.3.๑๒ นักทดสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Tester)
ต้ อ งจั ด หาผู้ ท ดสอบความปลอดภั ย ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จํ า นวน ๒ คน ที่ มี
ประสบการณ์ในการทํางานด้านการทดสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดย
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จะต้องแสดงใบรับรอง (Certificate) ด้านการทดสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ GPEN (GIAC
Penetration Tester) หรือ CEH (Certified Ethical Hacker) โดยทําหน้าที่ทดสอบความปลอดภัยของระบบ
ตามผลการประเมินเสี่ยงด้านเทคนิค (IT Risk assessment) เช่น Web Application, Mobile Application,
Cyber Banking, e-Payment หรือ ระบบโครงสร้างขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
4.3.๑๓ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการกระทํ า ทุ จ ริ ต (Fraud
Management)
ต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทําทุจริต จํานวน ๑ คน ที่มี
ประสบการณ์ในการทํางานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทําทุจริตไม่น้อยกว่า ๑ ปี และ เคยให้
คําปรึกษาโครงการตรวจสอบการทุจริตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สําเร็จมาแล้วอย่างน้อย ๑ ระบบ
4.4

การเดินสายไฟฟ้าและสายสื่อสารเพือ่ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ผู้ ขายต้องรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินสายภายในอาคารกรมบัญ ชี กลางทั้ งสายไฟ
(Power) ปลั๊กไฟ เต้าเสียบ และอุปกรณ์เชื่อมโยงสายสัญญาณต่างๆ ตามข้อกําหนดในเอกสารข้อ 5 ซึ่งต้องทํา
การเดินสายไฟของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย และไม่กีดขวางทางเดิน โดยต้องสํารวจอาคารที่กําหนดให้ติดตั้ง
และคํานวณความยาวสายเอง รวมทั้งจัดทําแบบแผนผังและหรือรูปแบบการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์รวมทั้งสายการเดินสายไฟและสายสื่อสารอย่างน้อยจํานวน 2 ชุด เพื่อเสนอให้กรมบัญชีกลางพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการติดตั้ง
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์อื่นที่จําเป็นเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่
ติดตั้งสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ที่นอกเหนือจากข้อกําหนดในเอกสารข้อ 5 ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ขาย
4.5

เงื่อนไขในการติดตั้ง และการพัฒนาระบบงาน
ผู้ ข ายต้ อ งเริ่ ม ติ ด ตั้ ง ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ และพั ฒ นาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ ตามเอกสารข้อ 5 ให้เสร็จสิ้นภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยผู้ขายต้อง
จัดหาเจ้าหน้าที่มาให้คําแนะนําและตรวจสอบควบคุมความถูกต้อง
และเอกสารที่ก รมบัญ ชีก ลางอาจมอบให้ภ ายหลัง รวมทั้ง ปรับปรุงและออกแบบระบบ
ทั้งระบบ โดยให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบรับรองแบบก่อนดําเนินการติดตั้งและพัฒนาระบบ
4.6

เงื่อนไขการชําระเงิน
กรมบัญชีกลางจะชําระเงินตามจํานวนในสัญญาซื้อขายภายหลังจากผูข้ ายปฏิบัติถูกต้อง ครบถ้วน
ตามทีก่ รมบัญชีกลางกําหนด และกรมบัญชีกลางได้ทําการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยจะชําระเงินตาม
เงื่อนไข ดังนี้
4.6.1 ชําระเงินงวดที่ ๑ จํานวน 10% เมื่อผู้ขายส่งมอบงานงวดที่ ๑ และมีหนังสือแจ้งการส่ง
มอบงานและกรมฯได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
4.6.2 ชําระเงินงวดที่ ๒ จํานวน 40% เมื่อผู้ขายส่งมอบงานงวดที่ ๒ และมีหนังสือแจ้งการส่ง
มอบงานและกรมฯได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
4.6.3 ชําระเงินงวดที่ ๓ จํานวน 40% เมื่อผู้ขายส่งมอบงานงวดที่ 3 และมีหนังสือแจ้งการส่ง
มอบงานและกรมฯได้ตรวจรับงานและทดสอบการใช้งานตามการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
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4.6.4 ชําระเงินงวดที่ ๔ จํานวน 10% เมื่อผู้ขายส่งมอบงานงวดที่ 4 และมีหนังสือแจ้งการส่ง
มอบงานและกรมฯได้ตรวจรับงานและทําการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมฯและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการฯ
ครบถ้วนตามสัญญา
4.7

ลิขสิทธิ์ Software
4.7.1 ลิ ข สิท ธิ์ Software ที่ก รมบั ญ ชีกลางจัดซื้อ ตามเอกสารภาคผนวก 3 และ 4 ในส่วนที่
ผู้ขายดําเนินการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้เฉพาะกับระบบงานต่างๆ ของกรมบัญชีกลาง ตลอดจนกรรมสิทธิ์คู่มือ
หรือเอกสารต่าง ๆ ของระบบงานทั้งหมดให้ตกเป็นของกรมบัญชีกลางทันทีที่ทําการส่งมอบ และห้ามผู้ขายนํา
โปรแกรมที่ พั ฒ นาทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นไปใช้ ใ นระบบงานอื่ น หรื อ มอบให้ ผู้ อื่ น ใดโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
กรมบัญชีกลาง
4.7.2 ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และหรือ Software ที่เสนอ ผู้ขายต้องดําเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้าง
หรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ผู้ขายต้องเป็นผู้ชําระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด
4.8

อื่นๆ
4.8.1 ระบบคอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ย และอุ ป กรณ์ ร ะบบสื่ อ สาร หมายถึ ง เครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย อุ ป กรณ์ ร ะบบเครื อ ข่ า ยพร้ อ มอุ ป กรณ์ อุ ป กรณ์ ร ะบบสื่ อ สารพร้ อ มอุ ป กรณ์ ก ารเดิ น
สายสัญญาณสื่อสาร ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมการติดตั้ง ตามภาคผนวก 3 และให้รวมถึงอุปกรณ์และ
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ พร้อมการติดตั้งที่ผู้ขายดําเนินการจัดหาเพิ่มเติมสําหรับโครงการฯ
4.8.2 ขนาดความจุของหน่วยความจํา
๑ Kilobyte (๑ KB)
=
๑,๐๒๔ Bytes
1 Megabyte (๑ MB)
=
๑,๐๒๔ Kilobytes
1 Gigabyte (๑ GB)
=
๑,๐๒๔ Megabytes
4.8.3 ขนาดความจุของจานแม่เหล็ก
๑ Kilobyte (๑ KB)
=
๑,๐๐๐ Bytes
๑ Megabyte (๑ MB)
=
๑,๐๐๐ Kilobytes
๑ Gigabyte (๑ GB)
=
๑,๐๐๐ Megabytes
5. คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และขอบเขตการดําเนินงาน
5.1 ความต้องการขั้นต่ําของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของโครงการฯ ตามภาคผนวก 3
5.2 ระบบงานและปริมาณงานที่จะดําเนินการ ตามภาคผนวก 4
6. การสนับสนุนและฝึกอบรม
6.1 การสนับสนุน
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6.1.1 ผู้ขายจะต้องเตรียมบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพโดยมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า
๕ ปี เพื่อบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลางทุกครั้งตามที่กรมร้องขอตลอดระยะเวลาการรับประกัน
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
6.1.2 ให้คําแนะนําและปรึกษาทางด้านวิชาการและการฝึกอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม โดยความเห็นดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการในด้านนั้น ๆ
ในระดับที่เหมาะสมกับกรณีที่หารือ
6.1.3 ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความก้ า วหน้ า พั ฒ นาการทางด้ า นเทคโนโลยี ข องระบบบู รณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และการฝึกอบรมที่เกี่ยวเนื่อง
6.1.4 ให้คําแนะนําและคําปรึกษา เมื่อกรมบัญชีกลางต้องการเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบงาน
และการบรรยายหรือคําอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของเอกสารคู่มือระบบงานรวมถึงการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการที่จะ
แก้ไขโปรแกรมระบบงานให้ดีขึ้น
6.1.5 ต้ องเสนอรายชื่ อผู้ เชี่ ยวชาญที่ รั บผิ ดชอบในแต่ ละด้ าน และสถานที่ ที่ สามารถติ ดต่ อได้
ตลอดเวลาทําการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
6.1.6 หากผู้ขายไม่สามารถดําเนินการตามภาคผนวก 4 ได้ ผู้ขายต้องยินยอมให้ กรมบัญชีกลางจ้าง
บุคคลภายนอกในการให้บริการ ให้คําแนะนํา และคําปรึกษาแทน โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แทน
กรมบัญชีกลางทั้งหมด โดยกรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
6.2 การฝึกอบรม
6.2.1 ผู้ขายต้องจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรของกรมบัญชีกลางและส่วนราชการทั้งก่อนและ
หลังการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ ตามความจําเป็นต่อการทํางานโดยการจําลอง
ระบบงานและฐานข้อมูล พร้อมการอบรมในหลักสูตรต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้
หลักสูตร
1. การปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
สําหรับผู้ควบคุมคอมพิวเตอร์
2. ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล

จํานวนผู้
เข้าอบรม
5

จํานวนวัน

คุณสมบัติผเู้ ข้าอบรม

3

เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง

3

3

3. IT Security

7

3

4. การพัฒนาโปรแกรมด้วยเครือ่ งมือ (Tools) ที่ใช้
ในการพัฒนาระบบงาน
5. ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ สําหรับผู้ดูแลระบบ

10

5

5

5

6. ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ สําหรับผู้ใช้งานประเภท
เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
7. ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ สําหรับผู้ใช้งานประเภท
เจ้าหน้าที่หน่วยงานเจ้าของสวัสดิการ

50

5

100

3
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โดยกรมบั ญ ชี ก ลางจะแจ้ ง รายชื่ อ ผู้ เ ข้ า อบรมให้ ท ราบ และผู้ ข ายต้ อ งจั ด ให้ มี เ ครื่ อง
คอมพิวเตอร์ 1 ชุดสําหรับผู้เข้าอบรม 1 คน โดยมีเครื่องพิมพ์ให้ผู้เข้าอบรมใช้งานในวิชาที่มีภาคปฏิบัติ พร้อม
ทั้งจัดทําคู่มือประกอบการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกคนในทุกหลักสูตร
กรมบัญชีกลางสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้ขายจัดอบรมซ้ําสําหรับบุคคลเดิมในทุกหลักสูตรอีกหนึ่ง
ครั้ง ในกรณีที่กรมบัญชีกลางเห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้
6.2.2 ผู้ขายต้องจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและแผนการฝึกอบรมให้กรมบัญชีกลางเห็นชอบทุก
หลักสูตรและต้องแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร อย่างน้อย 15 วันทําการ
6.2.3 ผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสําหรับการฝึกอบรมในเรื่อง วิทยากร สถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการฝึกอบรม สื่อการสอน เอกสาร รวมทั้งอาหารว่างและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.3 เอกสารคู่มือ
ผู้ขายจะต้องส่งมอบเอกสารคู่มือต่างๆ ไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ดังนี้
6.3.1 คู่มือและเอกสารทั้งหมดที่จัดทําให้กรม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมในเรื่อง
เนื้อหาสาระและรูปแบบการนําเสนอก่อน
6.3.2 ผู้ขายจะต้องส่งมอบเอกสารคู่มือต่างๆ ไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ดังนี้
1) Training Course Material สําหรับใช้ในการฝึกอบรม จํานวนอย่างน้อย ๑ ชุด
พร้อม CD หรือ DVD จํานวน ๑ ชุด ต่อผู้เข้ารับการอบรม ๑ คน
2) คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดูแลรักษา และวิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ เป็นเอกสาร
รูปเล่มภาษาไทยที่อ่านเข้าใจง่าย ตลอดจนซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน และเก็บอยู่ในรูปแบบ CD หรือ DVD
จํานวนอย่างน้อย ๑ ชุด
3) กรมมีสิทธิ์ที่จะสําเนาและ/หรือคัดข้อความบางส่วนของเอกสารและคู่มือใดๆ ที่
ผู้ขายส่งมอบให้ภายใต้สัญญานี้ เพื่อให้ใช้งานภายในกรม
7. เงื่อนไขการรับประกันผลงาน
ผู้ขายต้องจัดให้มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการรับประกันคอมพิวเตอร์ โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น จากกรมบัญชีกลางในเรื่องต่างๆ ดังนี้
7.1 ปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ จากข้อกําหนดของเงื่อนไขภายในซอฟต์แวร์ทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของกรมบัญชีกลางที่ได้ตกลงไว้ก่อนเข้าสู่ระยะรับประกัน หรืออาจเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดของ
ซอฟต์แวร์ที่ยังหลงค้างอยู่
7.2 ดูแลข้อมูล บํารุงรักษาระบบต่างๆ และฮาร์ดแวร์ในโครงการทั้งหมด โดยจัดเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
ที่มีความสามารถพัฒนาระบบและเชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล เจ้าหน้าที่ฮาร์ดแวร์ เครื่องแม่ข่ายและระบบ อย่างละ
1 คนเป็นอย่างน้อย ประจํา ณ กรมบัญชีกลาง
7.3 ต้องดําเนินการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน เป็นอย่างช้า
นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลาง
7.4 จัดทํารายงานสถิติการใช้งาน และรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากเริ่มใช้งานจริง โดยให้จัดทําเป็น
รายงานประจําเดือน จนสิ้นสุดสัญญารับประกัน เพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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7.5 ดําเนินการสนับสนุนการนําระบบมาใช้งานจริง เพื่อให้ระบบทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่
วั น ที่ เ ริ่ ม ใช้ ง านจนสิ้ นสุ ดสั ญ ญารั บ ประกัน โดยต้ อ งดํ า เนิ น การปรั บ แต่ ง ระบบ พร้ อ มทั้ ง ดู แ ลติ ด ตามการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงให้คําปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่กรมบัญชีกลาง ในระหว่างการปฏิบัติงานและในระหว่างการ
แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ
7.6 จัดเจ้ าหน้ าที่ประจํ าที่ ก รมบั ญ ชีกลางจํานวนไม่น้อยกว่า 2 คน เพื่อสนับสนุน และให้คํ าแนะนํ า
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบงานแบบเบ็ดเสร็จให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง และส่วนราชการ
เป็นเวลาอย่างน้อย 5 วันทําการ หรือจนกว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง และส่วนราชการจะปฏิบัติงานตาม
ระบบงานใหม่ได้
7.7 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านพัฒนาระบบงานจํานวนไม่น้อยกว่า 2 คน ประจําที่กรมบัญชีกลางตลอด
ระยะเวลาการรั บ ประกั น ในเวลาราชการ โดยเจ้ า หน้ า ที่ ดั ง กล่ า วมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการศึ ก ษาและวางผัง
ระบบงาน วางแผนดําเนินงาน ควบคุม พัฒนาโปรแกรมตลอดจนพิจารณาตรวจทานผลงานและประสานงานกับ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องกรมบั ญ ชี ก ลาง เจ้ า หน้ า ที่ ดั ง กล่ า วจะต้ อ งมี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ เกี่ ย วกั บ Hardware,
Software, Database, Database Management System (DBMS) และDevelopment Tools ที่ เ สนอเป็ น
อย่างดี และต้องมีประสบการณ์พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปีประจําที่กรมบัญชีกลางตลอดเวลา
ราชการจนถึงวันสิ้นสุดการรับประกันระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ ผู้ขาย ต้องเสนอชื่อเจ้าหน้าที่พร้อมคุณสมบัติต่างๆ
ของเจ้ า หน้ า ที่ ดั ง กล่ า วให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางเห็ น ชอบก่ อ นภายใน 15 วั น นั บ แต่ วั น ลงนามในสั ญ ญา ในกรณี
จําเป็นต้องเปลี่ยนเจ้าหน้าที่จากที่เสนอไว้จะต้องได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางเป็นลายลักษณ์อักษร หลังจาก
ลงนามในสัญญาแล้วกรมบัญชีกลางมีสิทธิกําหนดให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวคนใดคนหนึ่งหรือทุกคนมาปฏิบัติงานที่
กรมบัญชีกลางแบบเต็มเวลาได้ โดยกรมบัญชีกลางจะจัดสถานที่ให้ตามความเหมาะสม
7.8 จัดให้มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้าน Hardware เพื่อให้คําปรึกษาแนะนําวิธีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมทั้งระบบสื่อสารข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์(Operator )
ของกรมบัญชีกลางตลอดเวลาการรับประกัน
7.9 มีบริการให้คําแนะนําด้านการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เมื่อกรมบัญชีกลางต้องการ เช่น
1) การจัดองค์กรด้านคอมพิวเตอร์
2) การทํา IT MASTER PLAN และกิจกรรมต่าง ๆ
3) การขยายแผนงานอัตรากําลัง ตลอดจนอุปกรณ์ที่จําเป็นต่าง ๆ
4) การจัดการระบบคอมพิวเตอร์
7.10 การ Install Software การแก้ไขข้อบกพร่องของ Software การแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมและติดตั้ง
Software ในลั ก ษณะของการ Upgrade Software หรื อ Version ใหม่ ข องระบบคอมพิ ว เตอร์ ผู้ ข ายต้ อ ง
ดําเนินการให้และอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดระยะเวลาการรับประกัน
7.11 ต้องจัดเจ้าหน้าที่สําหรับบรรยายให้ความรู้หรือให้ข้อแนะนําเกี่ยวกับด้านระบบงานคอมพิวเตอร์
ระบบการรักษาความปลอดภัย และข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆในปัจจุบัน ณ เวลานั้น อย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง ตลอดระยะเวลารับประกัน โดยกรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
8. การบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
8.1 การบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ผู้ขายต้องทําการบํารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนทดแทนระบบคอมพิวเตอร์ ตามภาคผนวก
3 เป็ นเวลา 2 ปี นั บถั ดจากวันที่ กรมบัญชีกลางตรวจรับงานงวดสุดท้ายเสร็จสมบู รณ์ทั้งหมด โดยไม่คิด
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ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจากกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ต้องรับประกันและต่ออายุลิขสิทธิ์ของอุปกรณ์ตามภาคผนวก 3 ข้อ 4
เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากหมดระยะเวลารับประกันตามโครงการ และในระยะเวลารับประกันผู้ขายจะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
8.1.1 หากระบบคอมพิวเตอร์หรือส่วนประกอบอื่นใดของระบบชํารุดบกพร่อง หรือไม่สามารถ
ใช้งานทั้งหมดและ/หรือบางส่วนไม่ว่าจะติดตั้งอยู่ ณ สถานที่ใดตามที่กําหนดในสัญญา ความชํารุดนี้มิได้เกิดจาก
ความผิดของกรมบัญชีกลาง ผู้ขายต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีได้ดังเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
จากกรมบัญชีกลาง โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๒ ชั่วโมงนับแต่ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลาง โดย
กรมบัญชีกลางจะทําการจดบันทึกวัน เวลา และชื่อผู้รับแจ้งของผู้ขายไว้เป็นหลักฐาน
ถ้าหากผู้ชนะการประกวดราคา ฯ ไม่สามารถเดินทางไปถึงสถานที่ติดตั้งเครื่องที่ขัดข้อง
ได้ภายในเวลาดังกล่าว ผู้ขายต้องถูกปรับในอัตราชั่วโมงละ 10,๐๐๐ บาท เศษของชั่วโมงนับเป็นหนึ่งชั่วโมง
สําหรับจํานวนชั่วโมงที่ใช้ในการคํานวณค่าปรับ จะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่กรมบัญชีกลางได้
แจ้งให้ผู้ขายทราบถึงความชํารุด บกพร่อง จนถึงเวลาที่ผู้ขายเริ่มดําเนินการแก้ไข
ถ้าการซ่อมแซมแก้ไขไม่แล้วเสร็จภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากรับแจ้ง ผู้ขายต้องนําเครื่อง
สํารองที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกันหรือดีกว่ามาให้ใช้แทนไปจนกว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จสมบูรณ์
8.1.2 ผู้ ข ายมี ห น้ า ที่ บํ า รุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมแก้ ไ ขระบบคอมพิ ว เตอร์ ไ ม่ ว่ า จะติ ด ตั้ ง อยู่ ณ
สถานที่ใดๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลารับประกันด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย กรมบัญชีกลาง
ยอมให้ระบบคอมพิวเตอร์แต่ละรายการขัดข้องภายหลังที่คํานวณด้วยค่าตัวถ่วงแล้ว ได้ไม่เกินเดือนละ ๑๒ ชั่วโมง
ถ้าระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องเกินระยะเวลาดังกล่าวกรมบัญชีกลางจะคิดค่าปรับในส่วนที่เกินในอัตราชั่วโมงละ
๐.๐๓๕ ของราคาระบบคอมพิวเตอร์ที่ขัดข้องนั้นๆ เกณฑ์การคํานวณนับชั่วโมงและค่าถ่วงเป็น ดังนี้
1) จํานวนชั่วโมงที่ขัดข้องในขณะใดขณะหนึ่งเท่ากับค่าสูงสุดของจํานวนชั่วโมงที่ขัดข้อง
ในขณะนั้นของอุปกรณ์คูณด้วยค่าตัวถ่วง
จํานวนชั่วโมง = ค่าสูงสุด (ชั่วโมงที่ขัดข้อง X ค่าตัวถ่วง)
เศษของชั่วโมงนับเป็น 1 ชั่วโมง
2) ค่าปรับ = 0.035 X (ผลรวมจํานวนชั่วโมง – 12) X ราคาระบบคอมพิวเตอร์
3) กําหนดค่าตัวถ่วงของระบบคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ทขี่ ดั ข้อง
- เครื่องแม่ข่าย (Server) ที่เสนอทุกชุด
- อุปกรณ์เชื่อมต่อ
- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

ค่าถ่วง
๑
1
1

8.2 การบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์และระบบงานคอมพิวเตอร์
8.2.1 ผู้ขายต้องทําการบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) และซอฟต์แวร์อื่นๆ
ทุกรายการที่เสนอตามภาคผนวก 3 นับถัดจากวันที่กรมบัญชีกลางตรวจรับคอมพิวเตอร์สมบูรณ์ทั้งหมดเป็น
ระยะเวลา 2 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจากกรมบัญชีกลาง ตลอดระยะเวลาการบํารุงรักษาและซ่อมแซม
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แก้ ไ ข และเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม Software ในลั ก ษณะ Upgrade Release หรื อ
Version ใหม่ของระบบคอมพิวเตอร์ที่เสนอให้ทันสมัยขึ้น ผู้ขายต้องแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบและมาติดตั้งให้
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งนําเอกสารและคู่มือประกอบการใช้งานมามอบให้กรมบัญชีกลาง และ
ต้องทําการอบรมให้เจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางด้วย
8.2.2 ผู้ขายต้องทําการบํารุงรักษาระบบงานแบบเบ็ดเสร็จที่เสนอตามภาคผนวก 4 นับถัดจาก
วันที่กรมบัญชีกลางตรวจรับคอมพิวเตอร์สมบูรณ์ทั้งหมดเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจาก
กรมบัญชีกลาง โดยผู้ขายต้องทําการแก้ไขและปรับปรุงระบบงานและโปรแกรม (Application Software) ใน
กรณีที่มีข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการทํางานของระบบ ส่งผลกระทบต่อระบบงานซึ่งใช้งานอยู่ หรือโปรแกรม
ตามรายละเอียดการตรวจสอบ/แก้ไขที่กรมบัญชีกลางแจ้ง เช่น การคํานวณที่ผิดพลาด เงื่อนไขการแสดงค่าที่ไม่
ถูกต้องครบถ้วน และ Error ต่างๆ เป็นต้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะต้องดําเนินการแก้ไขและทดสอบระบบให้
สามารถทํางานได้อย่างถูกต้อง โดยเร็วและให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งจากกรมบัญชีกลาง
ผู้ขายจะต้องปรับปรุงโปรแกรมอันเนื่องมากจากการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ/หรือ
กฎหมาย และ/หรือการปรับปรุงตามวัตถุประสงค์ของกรมบัญชีกลางให้สามารถทํางานได้อย่างถูกต้อง โดยเร็ว
และให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลาง และการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวจะต้องไม่
ทําให้ระบบงานหยุดชะงัก หรือเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ทั้งนี้ ผู้ขายต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจาก
การปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมดังกล่าวจากกรมบัญชีกลาง
หากกรมบัญชีกลางมีความต้องการเฉพาะอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ขายจะต้องทําการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานให้มีความสอดคล้องกับความต้องการนั้นๆ ตลอดระยะเวลารับประกัน โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
8.2.3 คาบเวลาในการทํ า งาน ผู้ ข ายต้ อ งจั ด ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ จํ า นวน 2 คน เข้ า มาประจํ าที่
กรมบัญชีกลางตลอดระยะเวลารับประกัน ในเวลาราชการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.เว้นแต่
เป็นการทํางานต่อเนื่อง ผู้ขายจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่องานของกรมบัญชีกลาง
ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องเสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติกรมบัญชีกลางโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศก่อนเข้าประจํา
8.2.4 ในระยะเวลาการรับประกันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขของการจัดทําระบบงาน
ผู้ขายจะต้องจัดส่งเอกสารที่ปรับปรุงแก้ไขให้ครบทุกชุดที่เสนอตลอดระยะเวลาการรับประกัน ทั้งนี้ จะต้องจัดส่ง
เอกสารฉบับปรับปรุ งแก้ ไ ขใหม่ใ ห้ก รมบั ญ ชี ก ลางภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ มี การปรั บปรุ งแก้ ไ ขโดยไม่ คิ ด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และกรณีที่ระยะเวลารับประกันระบบงานจะสิ้นสุดลงอย่างน้อย ๖๐ วัน ผู้ขายจะต้องส่งมอบ
คู่มือสําหรับผู้ดูแลระบบ (Administrative Manual) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบงาน พร้อมแผ่นCD/DVD
ฉบับสมบูรณ์ล่าสุดอย่างน้อยจํานวน ๒ ชุด ให้แก่กรมบัญชีกลาง
8.3 การทํา Preventive Maintenance
ผู้ขายต้องทําการบํารุงรักษา (Preventive Maintenance) ระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอย่างน้อย ๓
เดือน ต่อ ๑ ครั้ง เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยทําการ
บํารุงรักษาในเวลาที่ไม่กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง หากผู้ขายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้
กรมบัญชีกลางจะปรับในอัตราครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
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9. สิทธิการบอกเลิกสัญญาและอัตราค่าปรับ
สิทธิการบอกเลิกสัญญาและอัตราค่าปรับตามเงื่อนไขของสัญญามีดังต่อไปนี้
9.1 เมื่อครบกําหนดส่งมอบงานตามที่กําหนด หากผู้ขายไม่ส่งมอบคอมพิวเตอร์ หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบจํานวนหรือไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ กรมฯมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้
9.2 ในกรณีที่กรมฯยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชําระค่าปรับให้กรมฯเป็นรายวันในอัตรา
ร้อยละ 0.0๕ ของมูลค่าตามสัญญาของระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ นับถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญาจนถึงวันที่
ผู้ขายได้นําระบบงานแบบเบ็ดเสร็จที่ยังไม่ได้ส่งมอบมาส่งมอบให้กับกรมฯจนถูกต้องครบถ้วน และสามารถใช้
งานได้อย่างสมบูรณ์
9.3 ในกรณีที่มีค่าปรับเกิดขึ้น ผู้ขายจะต้องชําระค่าปรับให้กรมบัญชีกลางภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
กรมบัญชีกลางแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
9.4 หากผู้ขายไม่ชําระเงินค่าปรับภายระยะเวลาดังกล่าว กรมบัญชีกลางมีสิทธิ์หักเงินค่าปรับจากเงิน
ประกันสัญญา หรือเรียกจากธนาคารผู้ค้ําประกันได้ทันที
10. ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการติดตั้งและส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกรายการและจัดอบรมให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา ๒1๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
11. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
11.1 การส่งมอบงาน กําหนดเวลาการส่งมอบงานให้เป็นไปตามงวด ดังนี้
งวดที่ 1 ส่งแผนการดําเนินโครงการ แผนการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดย
จะต้องกําหนดขั้นตอน วิธีการ แผนการดําเนินงาน ระยะเวลาในการดําเนินการแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน
พร้อมแบบ (Shop Drawing) และแผนผังการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รวมทั้งส่งมอบ
ระบบงานที่ อ อกแบบแล้ ว (Prototype) ภายใน 90 วั น นั บ ถั ด จากวั น ลงนามในสั ญ ญาซื้ อ ขาย ณ อาคาร
กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
งวดที่ 2 ผู้ ข ายต้ อ งส่ ง มอบระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ พ ร้ อ มการติ ด ตั้ ง ทั้ ง หมดตาม
เอกสารข้อ 5.1 ณ อาคารกรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
นับ ถัด จากวัน ลงนามในสัญ ญาซื้อ ขาย ไม่น้อ ยกว่า ๑๒0 วัน และไม่เ กิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
งวดที่ 3 ผู้ขายต้องส่งมอบระบบงานคอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์
ดังกล่าวบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่กําหนด ณ อาคารกรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
งวดที่ 4 ผู้ขายต้องจัดอบรมบุคลากรดังรายละเอียดในข้อ 6.2.1 และส่งแบบ As built การ
ติดตั้งอุปกรณ์และการเชื่อมต่อในโครงการ ภายใน ๒1๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
ผู้ขายจะต้องแจ้งกําหนดเวลาส่งมอบงานแต่ละงวดเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรมบัญชีกลาง
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการ
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11.2 การส่งมอบโปรแกรมและเอกสาร
11.2.1 ในการส่งมอบระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้ขายจะต้องส่งมอบ System Document
ของระบบงานทั้งหมดของกรมบัญชีกลาง พร้อมคําอธิบายโดยละเอียดทุกขั้นตอน โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ซึ่ง
ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
11.2.1.1 System Description
11.2.1.2 Operating Procedure
11.2.1.3 Use Case Specification ประกอบด้วย
1) Brief Description
2) Flow of Events
3) User Interface
4) ตัวอย่าง Output Report ในกรณีที่เป็นเรื่องพิมพ์รายงาน
5) Business Logic
6) Class Diagram
7) Sequence Diagram
11.2.1.4 Program Specification ประกอบด้วย
1) Program Name Listing
2) Class Description
11.2.1.5 Data Dictionary
11.2.1.6 ER – Diagram
11.2.1.7 Data Specification
11.2.1.8 Detail Design
11.2.1.9 Source Code ที่บรรจุในแผ่น CD
จํานวน 3 ชุด และในระยะเวลาการรับประกันผู้ขายจะต้องบํารุงรักษาซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
จากกรมบัญชีกลาง
11.2.2 ผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการปฏิบัติงานเป็นภาษาไทยของระบบงานสําหรับผู้ใช้ (User
Manual) ให้กรมบัญชีกลางเพื่อใช้ในการตรวจรับพัสดุ จํานวน 3 ชุด พร้อมแผ่น CD อย่างน้อยจํานวน 10 ชุด
11.2.3 ผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการปฏิบัติงานทุกระบบสําหรับเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์) ผู้ควบคุมระบบ (Operation Manual) เป็นภาษาไทยอย่างน้อย จํานวน 3 ชุด
ให้แก่กรมบัญชีกลางโดยให้ทยอยส่งมอบตามความจําเป็นของงาน
11.2.4 ผู้ ขายต้ องส่ งมอบคู่มือการใช้ระบบคอมพิ วเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software
ตามเอกสารแนบ 2 ให้กรมบัญชีกลาง จํานวน 3 ชุด ในวันส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์ และหาก Software มี
การ Upgrade Version ใหม่ ผู้ขายจะต้อง Upgrade Software ให้แก่กรมบัญชีกลางพร้อมจัดส่งเอกสารที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ครบทุกชุดที่เสนอโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดระยะเวลาการรับประกัน
11.2.5 ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือมีการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ผู้ขาย
จะต้องจัดส่งเอกสารที่ปรับปรุงแก้ไขให้ครบทุกชุดที่เสนอตลอดระยะเวลาการรับประกันระบบงานคอมพิวเตอร์
ทั้งนี้จะต้องจัดส่งเอกสารฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้กรมบัญชีกลางภายใน 30 วัน หลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไข
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และกรณีที่ระยะเวลาการรับประกันระบบงานจะสิ้นสุดลงอย่างน้อย 60 วัน
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ผู้ขายจะต้องส่งมอบคู่มือระบบงานคอมพิวเตอร์ และเอกสารระบบงาน (System Document) พร้อมแผ่น
CD บรรจุ Source Code ฉบับสมบูรณ์ล่าสุด อย่างน้อยจํานวน 3 ชุด ให้แก่กรมบัญชีกลาง
11.2.6 เอกสารรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส่งมอบทั้งหมดต้องแสดงรายละเอียดอย่าง
น้อยดั งต่อไปนี้ ยี่ ห้อ ,ชนิด, ขนาด, รุ่น, หมายเลขเครื่อง (Serial Number), Computer Name ,หมายเลข
ประจํ า Network Card Interface (MAC Address), หมายเลข IP Address ,สถานที่ ติ ด ตั้ ง ,รายละเอี ย ด
เกี่ยวกับ License ของซอฟต์แวร์ที่เสนอ ทุกรายการตามภาคผนวก 3 พร้อมจัดทําเอกสารแบบสื่อคอมพิวเตอร์
ในรูปแบบไฟล์ CSV บรรจุในแผ่น CD/DVD จํานวนอย่างน้อย ๑ ชุด
11.2.7 ผู้ขายต้องจัดทําและติดสติ๊กเกอร์อย่างดี เครื่องละ 1 ชิ้น โดยข้อมูลบนสติ๊กเกอร์
ต้ อ งแสดงชื่ อ ของบริ ษั ท ผู้ ข าย , Serial Number , เลขที่ สั ญ ญา , ชื่ อ โครงการ , วั น เริ่ ม และวั น สิ้ น สุ ด การ
รับประกันผลิตภัณฑ์ และเบอร์โทร Call Center ของบริษัทผู้ขาย
11.2.8 การติดตั้งและส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูล อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และซอฟต์แวร์ ที่ประกวดราคาซื้อจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการตรวจรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และซอฟต์แวร์
รวมทั้งได้ทดสอบการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์
รักษาความปลอดภัย และซอฟต์แวร์ แล้วว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อนึ่ง ในระหว่างที่การติดตั้งส่งมอบและตรวจรับยังไม่สมบูรณ์ กรมมีสิทธิที่จะใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และซอฟต์แวร์
ในส่วนที่ส่งมอบแล้วได้ และหากมีเหตุให้ต้องเลิกสัญญาอันเนื่องจากความผิดของผู้ขายเอง ผู้ขายไม่มีสิทธิที่จะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และซอฟต์แวร์ ในระหว่างที่การติดตั้งส่งมอบและตรวจรับยังไม่สมบูรณ์
11.2.8.1 คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ จ ะทดสอบและตรวจรั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และซอฟต์แวร์ เมื่อ
กรมบัญชีกลางได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขายว่าได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และซอฟต์แวร์
11.2.8.2 ผู้ขายจะต้องทําการออกแบบการติดตั้งและแผนการติดตั้งของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และซอฟต์แวร์
11.2.8.3 ผู้ขายจะต้องเขียนแบบรายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์ โดยจะต้อง
ประสานงานอย่างต่อเนื่องกับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้แบบที่ทําเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานที่
ติดตั้งและตัวอาคารปัจจุบัน
12. วงเงินในการจัดหา
เงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของ
ประเทศตามแนวทางปฏิรูป วงเงินงบประมาณโครงการ 55,870,000 บาท (ห้าสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่น
บาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าระบบคอมพิวเตอร์ทุกรายการที่กําหนด ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย ระบบไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ค่าฝึกอบรม ค่าดําเนินการอื่นๆ ค่ากําไรและค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ไว้ด้วยแล้ว

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
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13. หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบดําเนินการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
สถานที่ตดิ ต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่
1. ทางไปรษณีย์
ส่งถึง
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
2. โทรศัพท์
๐-๒๑๒๗-๗๒39
3. โทรสาร
๐-๒๑๒๗-๗๑๕๓
4. ทางเว็บไซต์
http://www.cgd.go.th
5. e-Mail
informat@cgd.go.th
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เงื่อนไขทัว่ ไป
การประกวดราคาครั้งนี้เป็นการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกรมบัญชีกลาง สงวนสิทธิในการทําสัญญาซื้อขายในจํานวน ขนาด หรือเฉพาะรายการ
และได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้า
ของประเทศตามแนวทางปฏิรูป แล้วเท่านั้น
1. เงื่อนไขทัว่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
1.1 คุณ ลักษณะทั่วไปเกี่ ยวกั บ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ าย อุปกรณ์เครือข่าย อุ ปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และซอฟต์แวร์
1.1.1 คุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูล อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และซอฟต์แวร์ ตามภาคผนวก 3 ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอขายจะต้องเสนอ
คุณลักษณะเฉพาะไม่ต่ํากว่าคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนด
1.1.2 แบบรูปหรือแคตตาล็อกแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติของอุปกรณ์
หรือผลิตภัณฑ์ที่เสนอทุกรายการ
1.1.3 ตารางเปรี ย บเที ย บรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะหรื อ คุ ณ สมบั ติ ข องอุ ป กรณ์ ห รื อ
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอทั้งหมดกับรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในข้อกําหนดของกรมบัญชีกลาง ให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ โดย
ต้องระบุยี่ห้อ รุ่น ขนาด อย่างละเอียดชัดเจนเป็นรายข้อทุกข้อ และต้องอ้างอิงถึงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ในแคตตาล็อกว่าได้แสดงอยู่ในหน้าใด และต้องแสดงหมายเลขหรือหัวข้อ
ของรายการที่อ้างอิงถึงพร้อมทําแถบสีหรือขีดเส้นใต้ หรือเน้นข้อความที่อ้างอิงถึงไว้ในแคตตาล็อกให้เห็นอย่าง
ชัดเจน ตามตัวอย่างตารางที่ ๑ และหากไม่มีการอ้างอิง หรืออ้างอิงไม่ถูกต้อง หรือไม่มีรายละเอียดที่อ้างอิงถึง
หรือมีข้อมูลขัดแย้งไม่ตรงกัน จะถือว่าการเสนอราคาในครั้งนี้ผิดเงื่อนไข และไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้าน
เทคนิค
ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกําหนดและรายละเอียดข้อเสนอโครงการ
อ้างถึงข้อ
ระบุหัวข้อให้ตรงกับ
หัวข้อที่ระบุในเอกสาร
ประกวดราคา

ข้อกําหนด/อุปกรณ์ที่
ข้อกําหนด/อุปกรณ์ที่
ต้องการ
นําเสนอ
ให้คัดลอกคุณลักษณะ
ให้ระบุคุณลักษณะ
เฉพาะที่กรมบัญชีกลาง เฉพาะที่บริษัทฯ เสนอ
กําหนดมากรอกในช่องนี้

เอกสารอ้างอิง
ระบุหมายเลขหน้าของ
เอกสารอ้างอิงของบริษัทฯ

1.1.4 เสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการที่ผู้เสนอ
ราคาเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวกรมบัญชีกลางจะเก็บไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สําหรับเอกสารที่ยื่นมาหากเป็นสําเนารูปถ่าย จะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติ
บุคคล
1.1.5 อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิตในวันยื่นข้อเสนอการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือยืนยันและรับรองที่ออกโดยผู้เสนอ
ราคาหรือจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอทาง
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เทคนิค และระบบคอมพิวเตอร์ที่จะนํามาติดตั้งให้กรมจะต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่ใช่เครื่องเก่าใช้แล้ว (Used) หรือ
เครื่องล้าสมัย (Obsolete) หรือเครื่องที่ใช้งานแล้วและนํามาปรับปรุงใหม่ (Reconditioned) หากพบว่าผู้ขาย
เสนอรายการ ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ระบบสื่อสาร ไม่ตรงตามที่ระบุใน
หนังสือรับรอง กรมบัญชีกลางสามารถยกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียได้ (ถ้ามี)
1.1.6 อุปกรณ์ที่เสนอต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตที่อยู่ในระหว่างการคุ้มครองเป็น
บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ล้มละลายตามคําสั่งของศาลที่ได้สั่งการตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทของผู้ผลิตนั้น
ตั้งอยู่
1.1.7 อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เสนอจะต้องมีเอกสารคู่มือการใช้งานและวิธีการบํารุงรักษา
1.1.8 ราคาอุ ปกรณ์ หรื อผลิ ตภัณฑ์ที่ เ สนอให้ ร วมค่ า Hardware, Software ค่าติ ดตั้ งและค่ า
อุปกรณ์ โดยกรมบัญชีกลางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากที่ปรากฏในใบเสนอราคา
1.1.9 อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เสนอสามารถใช้กับระบบไฟฟ้า (ประเทศไทย) ๒๒๐ VAC ๕๐ Hz ได้
1.1.10 อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เสนอต้องทํางานได้ดีในสภาพแวดล้อมปกติของประเทศไทย
1.1.11 หากผู้เสนอราคาพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อกําหนดหรือคุณลักษณะข้อใดมีไม่เพียงพอ ผู้เสนอ
ราคาสามารถเสนอสิ่งที่ ดีกว่าข้อกํ าหนด เพื่อให้เกิดการใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากกรมบัญชีกลางก่อนจึงจะดําเนินการ
1.1.12 ผู้เสนอราคาต้องจัดหาสายสัญญาณเชื่อมโยง สายไฟฟ้า ตู้จัดเก็บอุปกรณ์สําหรับอุปกรณ์
ที่เสนอในโครงการ
1.1.13 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทําเอกสารวิธีการและผลการทดสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย
แบบ VPN ตามภาคผนวก 3 รายการที่ 9 (อุปกรณ์ VPN แบบ Branch Site) โดยจําลองให้มีระบบ VPN แบบ
HQ Site และ VPN แบบ Branch Site โดยกําหนดให้รับ-ส่ง ไฟล์ข้อมูลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB ผ่าน VPN ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบงานของกรมบัญชีกลาง ผู้เสนอราคาต้องแสดงรายละเอียดการดําเนินการและ
เอกสารทั้งหมดดังกล่าวในวันที่ยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดมีดังนี้
1) การออกแบบระบบสื่อสาร และระบบเครือข่าย (Detail of network design) และ
แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ค่าหมายเลข IP Address แบบ Private และ Public ประเภทของการเข้ารหัสวงจร
เครือข่ายแบบ VPN เป็นอย่างน้อย
2) วิธีการดําเนินการ และขั้นตอนการดําเนินการโดยละเอียด
3) ผลการทดสอบด้วยการทํางาน ประกอบไปด้วยผลการรับ-ส่ง ไฟล์ข้อมูลขนาดไม่น้อย
กว่ า 1 GB ทั้ งแบบ SFTP, FTP และ Traffic Test Report ของการ Ping จํ า นวนอย่ า งน้ อ ย 100 Packet
Count โดยไม่มี Packet Loss
4) ข้อมูลรายงานปริมาณทราฟฟิกในรูปแบบกราฟที่มีการแสดงผลไม่น้อยว่า 24 ชั่วโมง
5) ข้อมูลรายงานจํานวน VPN Active Tunnels ในรูปแบบกราฟที่มีการแสดงผลไม่
น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
6) โดยผลการ Ping จํ า นวนอย่ า งน้ อ ย 100 Packet Count ต้ อ งมี ค่ า Response
Time เฉลี่ยไม่เกิน 30 ms
7) ผลการทดสอบทราฟฟิก (Traffic Test) ของระบบ VPN ต้องได้ค่าปริมาณทราฟฟิก
ไม่น้อยกว่า 20 Mbps
1.1.14 เสนอราคาจะต้องดําเนินการจัดทําเอกสารการออกแบบและแนวทางการทําแผนฉุกเฉิน
ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ใ ด ๆ ที่ ร ะบบงานของกรมบั ญ ชี ก ลางไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารอั น มี เ หตุ ม าจากศู น ย์
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ข้อมูลคอมพิวเตอร์ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามหก หรือศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์สํารอง
กรมบัญ ชีกลาง หรือตามที่ ก รมบัญชีกลางกําหนด ไม่ส ามารถให้บริการได้ อีกต่ อไป ผู้เสนอราคาต้ องแสดง
รายละเอียด และเอกสารทั้งหมดดังกล่าวในวันที่ยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดมีดังนี้
1) แผนการดําเนินการที่นําเสนอ เป็นแผนที่สามารถติดตั้งได้ภายนอกกรมฯ หรือที่กรมฯ
กําหนด
2) แผนการดําเนินการที่นําเสนอ สามารถเป็นแนวทางเพื่อให้ระบบยังสามารถใช้งานได้
ภายใต้เงื่อนไขที่รองรับการมีศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองในอนาคตได้ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาสามารถเสนอแนะ อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องสําหรับการทํางานระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง
1.1.15 ผู้เสนอราคาต้องดําเนินการจัดทําเอกสาร การออกแบบและแนวทางการพัฒนาระบบ
(Prototype) ของโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ตามระบบงาน(ตามภาคผนวก 4) อย่างน้อย ดังนี้
1.1.16 เอกสารหรือรายละเอียดที่ต้องยื่นในวันยื่นข้อเสนอทุกรายการ ผู้เสนอราคาต้องยื่นให้ครบ
ทุกรายการ ถ้ายื่นไม่ครบหรือมีข้อมูลขัดแย้งไม่ตรงกัน จะถือว่าการเสนอราคาในครั้งนี้ผิดเงื่อนไข และไม่ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการ
1.2 เงื่อนไขในการดําเนินงาน
ผู้ขายจะต้องดําเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และซอฟต์แวร์ และทดสอบการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์
เครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และซอฟต์แวร์ ที่จัดซื้อในโครงการระบบการรับ
ชําระเงินกลางของบริการภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.1 การดําเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ขายต้องยินยอมปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ของ กรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1) ผู้ขายต้องตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและทรัพย์สินรวมทั้งความ
ปลอดภัยของบุคลากรของ กรมบัญชีกลางในช่วงเวลาที่ผู้ขายทํางานให้ กรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด
2) หากผู้ ข ายมี ก ารว่ า จ้ า งผู้ รั บ จ้ า งช่ ว ง ในการทํ า งานให้ กั บ กรมบั ญ ชี ก ลางจะต้ อ ง
ควบคุมให้ผู้รับจ้างช่วงปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง ของ กรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด
3) ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการไม่เปิดเผยความลับ รวมทั้งเงื่อนไขอื่นหรือข้อกําหนด
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไม่เปิดเผยความลับของข้อมูลสําคัญของกรมบัญชีกลาง
4) ในช่วงเวลาที่ผู้ขายทํางานให้ กรมบัญชีกลางผู้ขายต้องยินยอมให้ กรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบการทํางานได้โดยไม่มีเงื่อนไข
5) ห้ามไม่ให้นําอุปกรณ์ประมวลผลหรือสื่อบันทึกข้อมูล ที่ไม่ใช่ของ กรมบัญชีกลางมา
ต่อเชื่อมเข้ากับระบบเครือข่ายสื่อสารของ กรมบัญชีกลางโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กรมบัญชีกลาง
โดยเครื่องที่ได้รับอนุญาตต้องต่อเชื่อมในตําแหน่งที่ระบุไว้เท่านั้น
6) ข้ อ มู ล และสื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ จั ด เก็ บ อยู่ ใ นลํ า ดั บ ชั้ น ความลั บ ขึ้ น ไป ห้ า มไม่ ใ ห้
นําออกไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กรมบัญชีกลางโดยเด็ดขาด
7) ห้ามไม่ให้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ของ กรมบัญชีกลางโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาต
โดยการดําเนินการดังกล่าว กรมบัญชีกลางจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ติดตาม ควบคุม ทุกครั้ง
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8) การพัฒนาระบบงาน การติดตั้งและการทดสอบระบบ ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร
ของ กรมบัญชีกลางต้องได้รับอนุญาตจาก กรมบัญชีกลางและต้องใช้งานพอร์ตสื่อสาร (Service Port) ที่กําหนดให้
เท่านั้น
9) ไม่ อ นุ ญ าตให้ ผู้ ข ายติ ด ตั้ ง หรื อ เช่ า บริ ก ารระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ ต่ อ เชื่ อ มเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ที่นํามาใช้งานตามโครงการที่ กรมบัญชีกลางว่าจ้างไปยังเครือข่ายสื่อสารภายนอกโดยเด็ดขาด เว้น
แต่ได้รับอนุญาต
10) ซอฟต์ แ วร์ ทุ ก ประเภทที่ นํ า มาใช้ กั บ งานกั บ กรมบั ญ ชี ก ลางต้ อ งมี ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ ช้ งาน
ถูกต้อง ตามกฎหมายและต้องไม่มีโปรแกรมแอบแฝงหรือโปรแกรมมุ่งร้ายใด ๆ ฝังตัวอยู่และหากกรมบัญชีกลาง
ตรวจพบว่ามี โปรแกรมดั งกล่าวและได้ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อระบบงาน ระบบคอมพิ วเตอร์และระบบ
เครือข่ายสื่อสารของ กรมบัญชีกลางผู้ขายต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
11) ห้ามนําบุคคลภายนอก ที่ไม่มีรายชื่อ นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ต่อกรมบัญชีกลางเข้า
พื้นที่ควบคุมความปลอดภัยโดยเด็ดขาด
12) ผู้ขายต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่กรมบัญชีกลางกําหนดเท่านั้น หากต้องการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่อื่นที่นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ต้องได้รับอนุญาตจาก กรมบัญชีกลางก่อนทุกครั้ง
13) ผู้ขายต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และหนังสือ
แสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้ขายให้ชัดเจน
1.3 เงื่อนไขในการติดตั้ง ส่งมอบและตรวจรับ
1.3.1 ผู้ขายจะต้องทําการติดตั้งและส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และซอฟต์แวร์ ทุกรายการ ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา โดยต้องแจ้งกําหนดเวลาส่งมอบงานให้กรมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันทําการ
1.3.2 การติดตั้งส่งมอบและการตรวจรับ
การส่งมอบงาน กําหนดเวลาการส่งมอบงานให้เป็นไปตามงวด ดังนี้
งวดที่ 1 ส่งแผนการดําเนินโครงการ แผนการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดย
จะต้องกําหนดขั้นตอน วิธีการ แผนการดําเนินงาน ระยะเวลาในการดําเนินการแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน
พร้อมแบบ (Shop Drawing) และแผนผังการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย รวมทั้งส่งมอบ
ระบบงานที่ อ อกแบบแล้ ว (Prototype) ภายใน 90 วั น นั บ ถั ด จากวั น ลงนามในสั ญ ญาซื้ อ ขาย ณ อาคาร
กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
งวดที่ 2 ผู้ขายต้องส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งทั้งหมดตาม
ภาคผนวก 3 และ 4 อาคารกรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
นับ ถัด จากวัน ลงนามในสัญ ญาซื้อ ขาย ไม่น้อ ยกว่า ๑๒0 วัน และไม่เ กิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
งวดที่ 3 ผู้ ข ายต้ อ งส่ ง มอบระบบงานคอมพิ ว เตอร์ และติ ด ตั้ ง โปรแกรมระบบงาน
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่กําหนด ณ อาคารกรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
งวดที่ 4 ผู้ขายต้องจัดอบรมบุคลากรดังรายละเอียดตามภาคผนวก 1 ในข้อ 6.2.1 และส่ง
แบบ As built การติดตั้งอุปกรณ์และการเชื่อมต่อในโครงการ ภายใน ๒1๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
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ผู้ขายจะต้องแจ้งกําหนดเวลาส่งมอบงานแต่ละงวดเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรมบัญชีกลาง
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการ
1.3.3 การส่งมอบโปรแกรมและเอกสาร
1.3.3.1 ในการส่ ง มอบระบบงานคอมพิ ว เตอร์ ผู้ ข ายจะต้ อ งส่ ง มอบ System
Document ของระบบงานทั้งหมดของกรมบัญชีกลาง พร้อมคําอธิบายโดยละเอียดทุกขั้นตอน โดยใช้ภาษาไทย
เป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
1.3.3.1.1 System Description
1.3.3.1.2 Operating Procedure
1.3.3.1.3 Use Case Specification ประกอบด้วย
1) Brief Description
2) Flow of Events
3) User Interface
4) ตัวอย่าง Output Report ในกรณีที่เป็นเรื่องพิมพ์รายงาน
5) Business Logic
6) Class Diagram
7) Sequence Diagram
1.3.3.1.4 Program Specification ประกอบด้วย
1) Program Name Listing
2) Class Description
1.3.3.1.5 Data Dictionary
1.3.3.1.6 ER – Diagram
1.3.3.1.7 Data Specification
1.3.3.1.8 Detail Design
1.3.3.1.9 Source Code ที่บรรจุในแผ่น CD
จํานวน 3 ชุด และในระยะเวลาการรับประกันผู้ขายจะต้องบํารุงรักษาซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
จากกรมบัญชีกลาง
1.3.3.2 ผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการปฏิบัติงานเป็นภาษาไทยของระบบงานสําหรับผู้ใช้
(User Manual) ให้กรมบัญชีกลางเพื่อใช้ในการตรวจรับพัสดุ จํานวน 3 ชุด พร้อมแผ่น CD อย่างน้อยจํานวน 10 ชุด
1.3.3.3 ผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการปฏิบัติงานทุกระบบสําหรับเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์) ผู้ควบคุมระบบ (Operation Manual) เป็นภาษาไทยอย่างน้อย จํานวน 3 ชุด
ให้แก่กรมบัญชีกลางโดยให้ทยอยส่งมอบตามความจําเป็นของงาน
1.3.3.4 ผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software
ตามเอกสารแนบ 2 ให้กรมบัญชีกลาง จํานวน 3 ชุด ในวันส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์ และหาก Software มี
การ Upgrade Version ใหม่ ผู้ขายจะต้อง Upgrade Software ให้แก่กรมบัญชีกลางพร้อมจัดส่งเอกสารที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ครบทุกชุดที่เสนอโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดระยะเวลาการรับประกัน
1.3.3.5 ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือมีการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้ ขายจะต้ องจั ดส่ งเอกสารที่ป รับปรุ งแก้ไ ขให้ค รบทุกชุ ดที่เ สนอตลอดระยะเวลาการรับ ประกันระบบงาน
คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้จะต้องจัดส่งเอกสารฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้กรมบัญชีกลางภายใน 30 วัน หลังจากที่มีการ
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ปรับปรุงแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และกรณีที่ระยะเวลาการรับประกันระบบงานจะสิ้นสุดลงอย่าง
น้อย 60 วัน ผู้ขายจะต้องส่งมอบคู่มือระบบงานคอมพิวเตอร์ และเอกสารระบบงาน (System Document)
พร้อมแผ่น CD บรรจุ Source Code ฉบับสมบูรณ์ล่าสุด อย่างน้อยจํานวน 3 ชุด ให้แก่กรมบัญชีกลาง
1.3.3.6 เอกสารรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส่งมอบทั้งหมดต้องแสดงรายละเอียดอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้ ยี่ห้อ ,ชนิ ด, ขนาด, รุ่ น, หมายเลขเครื่อง (Serial Number), Computer Name ,หมายเลข
ประจํ า Network Card Interface (MAC Address), หมายเลข IP Address ,สถานที่ ติ ด ตั้ ง ,รายละเอี ย ด
เกี่ ย วกั บ License ของซอฟต์ แ วร์ ที่ เ สนอ ทุ ก รายการตามเอกสารแนบ 2 พร้ อ มจั ด ทํ า เอกสารแบบ
สื่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบไฟล์ CSV บรรจุในแผ่น CD/DVD จํานวนอย่างน้อย ๑ ชุด
1.3.3.7 ผู้ ข ายต้ อ งจั ด ทํ า และติ ด สติ๊ ก เกอร์ อ ย่ า งดี เครื่ อ งละ 1 ชิ้ น โดยข้ อ มู ล บน
สติ๊กเกอร์ต้องแสดงชื่อของบริษัทผู้ขาย , Serial Number , เลขที่สัญญา , ชื่อโครงการ , วันเริ่มและวันสิ้นสุด
การรับประกันผลิตภัณฑ์ และเบอร์โทร Call Center ของบริษัทผู้ขาย
1.3.3.8 การติดตั้งและส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และซอฟต์แวร์ ที่ประกวดราคาซื้อจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการ
ตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และ
ซอฟต์แวร์ รวมทั้งได้ทดสอบการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และซอฟต์แวร์ แล้วว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อนึ่ง ในระหว่างที่การติดตั้งส่งมอบและตรวจรับยังไม่สมบูรณ์ กรมมีสิทธิที่จะใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และซอฟต์แวร์
ในส่วนที่ส่งมอบแล้วได้ และหากมีเหตุให้ต้องเลิกสัญญาอันเนื่องจากความผิดของผู้ขายเอง ผู้ขายไม่มีสิทธิที่จะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และซอฟต์แวร์ ในระหว่างที่การติดตั้งส่งมอบและตรวจรับยังไม่สมบูรณ์
1.3.3.8.1 คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ จ ะทดสอบและตรวจรั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และซอฟต์แวร์ เมื่อ
กรมบัญชีกลางได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ขายว่าได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และซอฟต์แวร์
1.3.3.8.2 ผู้ขายจะต้องทําการออกแบบการติดตั้งและแผนการติดตั้งของ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และซอฟต์แวร์
1.3.3.8.3 ผู้ขายจะต้องเขียนแบบรายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์ โดยจะต้อง
ประสานงานอย่างต่อเนื่องกับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้แบบที่ทําเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานที่
ติดตั้งและตัวอาคารปัจจุบัน
1.3.3.8.4 ผู้ขายจะต้องส่งแบบ (Shop Drawing) ที่เขียนให้กรมบัญชีกลาง
พิจารณาก่อนดําเนินการติดตั้งจริง
1.3.3.8.5 ผู้ขายต้องส่ง As built ภายหลังการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ภายใน
30 วัน
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1.4 เงื่อนไขการชําระเงิน
กรมบัญชีกลางจะชําระเงินตามจํานวนในสัญญาซื้อขายภายหลังจากผู้ขายปฏิบัติถูกต้อง ครบถ้วน
ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และกรมบัญชีกลางได้ทําการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยจะชําระเงินตาม
เงื่อนไข ดังนี้
1.4.1 ชําระเงินงวดที่ ๑ จํานวน 10% เมื่อผู้ขายส่งมอบงานงวดที่ ๑ และมีหนังสือแจ้งการส่ง
มอบงานและกรมฯได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
1.4.2 ชําระเงินงวดที่ ๒ จํานวน 40% เมื่อผู้ขายส่งมอบงานงวดที่ ๒ และมีหนังสือแจ้งการส่ง
มอบงานและกรมฯได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
1.4.3 ชําระเงินงวดที่ ๓ จํานวน 40% เมื่อผู้ขายส่งมอบงานงวดที่ 3 และมีหนังสือแจ้งการส่ง
มอบงานและกรมฯได้ตรวจรับงานและทดสอบการใช้งานตามการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
1.4.4 ชําระเงินงวดที่ ๔ จํานวน 10% เมื่อผู้ขายส่งมอบงานงวดที่ 4 และมีหนังสือแจ้งการส่ง
มอบงานและกรมฯได้ตรวจรับงานและทําการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมฯและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการฯ
ครบถ้วนตามสัญญา
1.5

ลิขสิทธิ์ Software
ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร
เกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย และหรือ Software ที่เสนอ ผู้ขายต้อง
ดําเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ผู้ขายต้องเป็นผู้ชําระ
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
1.6

อื่นๆ
1.6.1 ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ระบบสื่อสาร หมายถึง
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ระบบเครือข่ายพร้อม
อุปกรณ์ อุปกรณ์ระบบสื่อสารพร้อมอุปกรณ์การเดินสายสัญญาณสื่อสาร และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง รวมทั้ง
ซอฟต์แวร์ทุกรายการตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.6.2 ขนาดความจุของหน่วยความจํา
๑ Kilobyte (๑ KB)
=
๑,๐๒๔ Bytes
1 Megabyte (๑ MB)
=
๑,๐๒๔ Kilobytes
1 Gigabyte (๑ GB)
=
๑,๐๒๔ Megabytes
1.6.3 ขนาดความจุของจานแม่เหล็ก
๑ Kilobyte (๑ KB)
=
๑,๐๐๐ Bytes
๑ Megabyte (๑ MB)
=
๑,๐๐๐ Kilobytes
๑ Gigabyte (๑ GB)
=
๑,๐๐๐ Megabytes

ขอบเขตงาน

ภาคผนวก 4
4-1

1. ขอบเขตของงานทีต่ ้องการ
ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ ในรูปแบบ Web-Base
Application ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย
ระบบงาน ดังนี้

1.1 ระบบลงทะเบียนเพือ่ เข้าใช้งานในระบบ
เป็นระบบบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิการใช้งานในระบบสวัสดิการ เช่น เลขประจําตัวประชาชน ชื่อสกุล ที่อยู่ โดยในเบื้องต้นต้องสามารถทํางานได้ ดังนี้
1.1.1 หน่ ว ยงานภาครั ฐ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ สวั ส ดิ ก ารหรื อ ประชาชนทั่ ว ไป อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี ข้ อ มู ล
ดังต่อไปนี้
1.1.1.1 หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย เลขประจําตัวประชาชน คํานําหน้าชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ หมายเลขโทรศัพท์ e-Mail หน่วยงาน ตําแหน่ง และหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับการ
ลงทะเบียน เป็นอย่างน้อย
1.1.1.2 ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ สวั ส ดิ ก ารหรื อ ประชาชนทั่ ว ไป ประกอบด้ ว ย เลขประจํ า ตั ว
ประชาชน คํานําหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด เพศ หมายเลขโทรศัพท์ e-Mail ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่
ปัจจุบัน เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อาชีพ เงินเดือน และหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน เป็นอย่างน้อย
1.1.2 เมื่อจัดทําข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้กรมบัญชีกลางทํา
การอนุมัติเพื่อแจก username password ต่อไป
1.1.3 มีระบบกําหนดสิทธิการใช้งานระบบ โดยกรมบัญชีกลางเป็นผู้บริหารจัดการหรือกําหนด
สิทธิการใช้งานให้กับผู้ใช้งานตามประเภทการลงทะเบียนได้
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1.1.4 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองเพื่อลดการบันทึกข้อมูล โดยใช้เลขประจําตัว
ประชาชนเป็นข้อมูลอ้างอิง
1.1.5 สามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกและสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
1.1.6 สามารถจัดทํารายงานรายละเอียดและสรุป โดยสามารถแสดงผลผ่านทางจอภาพและ
เครื่องพิมพ์และสามารถ Export เป็น Excel ได้เป็นอย่างน้อย
1.2 ระบบปฏิบตั กิ าร
เป็นระบบบันทึกข้อมูลผู้ได้รับสวัสดิการ เป็นระบบตรวจสอบสิทธิของผู้ได้รับสวัสดิการ เป็น
ระบบสอบทานความสมบูรณ์ของข้อมูล และเป็นระบบประมวลผลข้อมูลเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1.2.1 ระบบจัดการข้อมูลผู้มีสทิ ธิสวัสดิการ
เป็นระบบบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิสวัสดิการ เช่น เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ-สกุล ที่อยู่
โดยในเบื้องต้นต้องสามารถทํางานได้ ดังนี้
1.2.1.1 การบันทึกผ่านจอภาพ
1) หน่วยงานภาครัฐหรือผู้ มีสิท ธิรับ สวัส ดิการ สามารถบั นทึ กข้ อมู ล โดย
อย่างน้อยต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้
- ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและข้อมูลการจ่ายเงิน ประกอบด้วย ข้อมูลผู้มี
สิทธิ ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับผู้มีสิทธิ ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีสิทธิกับผู้เกี่ยวข้อง ข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้มี
สิทธิ ข้อมูลการระงับสิทธิ ข้อมูลการสิ้นสุดสิทธิ ข้อมูลบัญชีธนาคารของหน่วยงานผู้รับเงินเพื่อนําไปจ่ายต่อ
ข้อมูลบุคคลที่ต้องการตรวจสอบ ข้อมูลการจ่ายเงิน (ภาคผนวก 6.1) เป็นอย่างน้อย
2) เมื่อจัดทําข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องส่งข้อมูลให้หน่วยงานเจ้าของ
สวัสดิการเป็นผู้อนุมัติข้อมูล
3) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองเพื่อลดการบันทึกข้อมูล โดย
ใช้เลขประจําตัวประชาชน เป็นข้อมูลอ้างอิง โดยกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ประสานงานในการเชื่อมโยง ส่วนผู้
เสนอราคา เป็นผู้พัฒนาระบบในการเชื่อมโยง
4) สามารถค้นหา เพิ่ม ลบ ปรับปรุงแก้ไข และตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกและ
สั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
5) สามารถจัดทํารายงานรายละเอียดและสรุป โดยสามารถแสดงผลผ่าน
ทางจอภาพและเครื่องพิมพ์และสามารถ Export เป็น Excel ได้เป็นอย่างน้อย
1.2.1.2 การ Upload File
1) หน่ ว ยงานภาครั ฐ Upload File ตาม Format File ที่ กํ า หนด และ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
2) ก่อนลงฐานข้อมูลระบบต้องตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจําตัว
ประชาชน โดยแสดงผลการตรวจสอบผ่านทางหน้าจอภาพ
3) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองเพื่อลดการบันทึกข้อมูล โดย
ใช้เลขประจําตัวประชาชน เป็นข้อมูลอ้างอิง โดยกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ประสานงานในการเชื่อมโยง ส่วนผู้
เสนอราคา เป็นผู้พัฒนาระบบในการเชื่อมโยง
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4) สามารถค้ น หาและตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก และสั่ ง พิ ม พ์ อ อกทาง
เครื่องพิมพ์ได้
5) สามารถจัดทํารายงานรายละเอียดและสรุป โดยสามารถแสดงผลผ่าน
ทางจอภาพและเครื่องพิมพ์และสามารถ Export เป็น Excel ได้เป็นอย่างน้อย
1.2.2 ระบบประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิรบั สวัสดิการ
1.2.2.1 ระบบสามารถเลือกรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่จะนํามาประกาศ
1.2.2.2 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิสวัสดิการ (กําหนดระยะเวลาการประกาศได้)
1.2.2.3 บันทึกกรณีมีผู้คัดค้านรายชื่อที่ประกาศ และไม่นําไปสู่การจ่ายเงินสวัสดิการต่อไป
(สมารถเอากลับมาได้การพิจารณาใหม่แล้วพบว่ามีสิทธิ)
1.2.2.4 สามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกและสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
1.2.2.5 สามารถจัดทํารายงานรายละเอียดและสรุป โดยสามารถแสดงผลผ่านทาง
จอภาพและเครื่องพิมพ์และสามารถ Export เป็น Excel ได้เป็นอย่างน้อย
1.2.3 ระบบแจ้งการส่งข้อมูลเบิกจ่ายเงิน
เป็นระบบแจ้งการส่งข้อมูลเบิกจ่ายเงินสวัสดิการในแต่ละรอบให้กรมบัญชีกลาง เพื่อ
ทําหน้าที่เบิกเงินแทนในระบบ GFMIS ต่อไป โดยในเบื้องต้นต้องสามารถทํางานได้ ดังนี้
1.2.3.1 หน่วยงานเจ้าของข้อมูลสวัสดิการ ทําการส่งข้อมูลที่ต้องจ่ายในแต่ละรอบ
1.2.3.2 นําข้อมูลตามข้อ 4.2.1 มาแสดงผลตามแบบฟอร์มที่กําหนด
1.2.3.3 สามารถออกเลขที่หนังสือหรือบันทึกเลขทีห่ นังสือหรือข้อมูลอื่นได้ตาม
แบบฟอร์ม และส่งข้อมูลให้ผมู้ ีอํานาจเป็นผู้อนุมัติ ส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางดําเนินการต่อไป
1.2.3.4 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกและสั่งพิมพ์ออก
ทางเครื่องพิมพ์ได้
1.2.3.5 สามารถจัดทํารายงานรายละเอียดและสรุป โดยสามารถแสดงผลผ่านทาง
จอภาพและเครื่องพิมพ์และสามารถ Export เป็น Excel ได้เป็นอย่างน้อย
1.3 ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ
เป็นระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการกับฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ ซึ่งฐานข้อมูล
เพื่อการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลจากระบบงานอื่นที่มีการเชื่อมโยงและนํามาจัดเก็บแล้ว เช่น ระบบของ
กรมการปกครอง ระบบบํานาญ ระบบการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น เพื่อให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของการ
ได้รับสิทธิสวัสดิการ โดยในเบื้องต้นต้องสามารถทํางานได้ ดังนี้
1.3.1 ระบบต้องนําเลขประจําตัวประชาชน ไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ เพื่อ
ทําการมาร์ค Flag ซึ่งการตรวจสอบหรือประมวลผลข้อมูลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสวัสดิการแต่ละประเภทที่
กําหนดไว้ในฐานข้อมูลของระบบโดยอัตโนมัติ
1.3.2 ระบบสามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลที่ตรวจสอบออกทางเครื่องพิมพ์ได้
1.3.3 สามารถจัดทํารายงานรายละเอียดและสรุป โดยสามารถแสดงผลผ่านทางจอภาพและ
เครื่องพิมพ์และสามารถ Export เป็น Excel ได้เป็นอย่างน้อย

ขอบเขตงาน

ภาคผนวก 4
4-4

1.4 ระบบเชื่อมโยงข้อมูล
เป็นระบบ Interface ข้อมูลระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการกับระบบของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อ
บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ ตรวจสอบสิทธิ ตรวจสอบบัญชีธนาคารและพร้อมเพย์และออกรายงานผลการโอนเงิน
โดยในเบื้องต้นต้องสามารถทํางานได้ ดังนี้
1.4.1 สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างหน่วยงานเจ้าของข้อมูลผ่านอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ใน
รูป แบบ VPN หรือรูป แบบอื่นตามความเหมาะสมหรือความพร้อมของแต่ ละหน่ วยงาน เพื่ อทํ าการรับ-ส่ง
ไฟล์ข้อมูลระหว่างกันได้
1.4.2 การทํ างานของระบบเชื่อ มโยง ผู้เสนอราคา จะต้ องทํ าการศึ กษาและออกแบบระบบ
เชื่อมโยงให้สามารถทํางานได้ ดังนี้
1.4.2.1 สวัสดิการที่กรมบัญชีกลางดําเนินการเชื่อมโยงข้อมูลและจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ
แล้ว
1.4.2.2 สวัสดิการที่กรมบัญชีกลางยังไม่ดําเนินการเชื่อมโยงข้อมูล โดยกรมบัญชีกลาง
เป็นผู้มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้
1.4.3 สามารถจัดทํารายงานรายละเอียดและสรุป โดยสามารถแสดงผลผ่านทางจอภาพและ
เครื่องพิมพ์และสามารถ Export เป็น Excel ได้เป็นอย่างน้อย
1.5 ระบบประมวลผลจ่าย
เป็นระบบสําหรับประมวลผลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีในระบบ ตามเงื่อนไขการจ่าย เพื่อทํา
การจ่ายสวัสดิการให้กับผู้มีสิทธิ ซึ่งสามารถจ่ายได้ทั้งในรูปแบบของตัวเงินหรือบัตร โดยในเบื้องต้นต้องสามารถ
ทํางานได้ ดังนี้
1.5.1 ระบบสอบทานความสมบูรณ์ของข้อมูล
1.5.1.1 การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคาร
1) มีระบบจัดเก็บข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้รับสวัสดิการ และนําข้อมูลบัญชี
ธนาคารไปตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคารกับธนาคารต่างๆ เฉพาะบัญชีธนาคารที่ยังไม่เคยตรวจ โดย
วิธีการ
1.1) กรณี Interface ระบบต้องส่งข้อมูลให้ธนาคารต่างๆ สามารถนํา
ข้อมูลต่างๆ ไปเพื่อนําไปตรวจสอบต่อไปได้
1.2) กรณี File ข้ อ มู ล ระบบจะต้ อ งมี ร ะบบให้ ร องรั บ การ Export
Import File ข้อมูล และต้องมีการตรวจสอบ Format ข้อมูล
1.3) กรณีข้อมูลบัญชีธนาคารไม่ถูกต้องระบบต้องส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ให้กับหน่วยงานเจ้าของสวัสดิการได้ ส่ง E-Mail แจ้งให้มาดําเนินการ Download ข้อมูลบัญ ชีธนาคารที่ไม่
ถูกต้อง
1.4) สามารถจัดทํารายงานรายละเอียดและสรุป โดยสามารถแสดงผล
ผ่านทางจอภาพและเครื่องพิมพ์และสามารถ Export เป็น Excel ได้เป็นอย่างน้อย
2) เมื่อธนาคารตรวจสอบเสร็จ ธนาคารจะส่งข้อมูลกลับมา 2 ช่องทาง
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1.5.1.2 ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนพร้อมเพย์
1) ระบบจะนําเลขประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิสวัสดิการไปตรวจสอบ
การลงทะเบียนพร้อมเพย์เฉพาะที่ยังไม่เคยมีการผูกพร้อมเพย์โดยการ Interface ข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของ
ระบบพร้อมเพย์
2) เมื่อหน่วยงานเจ้าของระบบพร้อมเพย์ตรวจสอบเสร็จ จะส่งข้อมูลกลับมา
ให้กรมฯ เพื่อดําเนินการต่อไปได้
3) สามารถจัดทํารายงานรายละเอียดและสรุป โดยสามารถแสดงผลผ่าน
ทางจอภาพและเครื่องพิมพ์และสามารถ Export เป็น Excel ได้เป็นอย่างน้อย
1.5.2 ระบบจ่ายสวัสดิการ
เป็นระบบประมวลผลข้อมูลจากข้อมูลผู้ลงทะเบียน เงื่อนไขการจ่ายเงิน ฐานข้อมูล
เพื่อการตรวจสอบ บัญชีธนาคาร การลงทะเบียนพร้อมเพย์ เพื่อที่จะนําข้อมูลไปดําเนินการจ่าย โดยการโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคารหรือโอนเงินเข้าพร้อมเพย์ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยในเบื้องต้นต้องสามารถทํางานได้ ดังนี้
1.5.2.1 ระบบสามารถสั่งประมวลผลตามประเภทสวัสดิการ หน่วยงาน รอบระยะเวลา
ได้ ซึ่งการตรวจสอบหรือประมวลผลข้อมูลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสวัสดิการแต่ละประเภทที่กําหนดไว้ใน
ฐานข้อมูลของระบบโดยอัตโนมัติ
1.5.2.2 ระบบสามารถออก Output เพื่อที่จะไปดําเนินการต่อได้ ดังนี้
1) Interface GFMIS
2) ไฟล์ข้ อ มู ลการจ่ ายเงิน รายบุ ค คล เพื่ อ ไปเข้ าระบบของธนาคารต่ างๆ
สําหรับการโอนเงิน เป็นอย่างน้อย ดังนี้
- เข้าบัญชีธนาคาร
- เข้าพร้อมเพย์
- บัตรอิเล็กทรอนิกส์
1.5.2.3 เมื่ อ ธนาคารต่ างๆ โอนเงิ น แล้ ว กรมบั ญ ชี ก ลางจะเข้ า ระบบของธนาคาร
download file ผลการโอนเงิน
1.5.2.4 ระบบจะต้องรองรับให้สามารถ upload file (แต่ละธนาคารจะแตกต่างกัน)
ตามข้อ 2.5.3 โดยการ Interface หรือให้เจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางดําเนินการ upload file
1.5.2.5 กรณีที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ ระบบจะต้องส่ง E-Mail แจ้งหน่วยงาน
เจ้าของสวัสดิการให้มาดําเนินการ Download ข้อมูลผลการโอนเงินดังกล่าว
1.5.2.6 กรณีที่โอนเงินเข้าบัตร เมื่อผู้ถือบัตรไปดําเนินการซื้อสินค้าหรือบริการ ระบบ
ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ออกบัตรเพื่อ update ข้อมูลในฐานข้อมูลว่ามีการซื้อสินค้าหรือบริการแล้วทันที
1.5.2.7 ระบบต้องรองรับการกํากับ/ติดตามการใช้จ่ายเงินหรือบัตรตามวัตถุประสงค์
ของการให้สวัสดิการนั้นๆ ได้ เช่น ให้เงินเพื่อไปซื้อปุ๋ย
1.5.2.8 สามารถจัดทํารายงานรายละเอียดและสรุป โดยสามารถแสดงผลผ่านทาง
จอภาพและเครื่องพิมพ์ และสามารถ Export เป็น Excel ได้เป็นอย่างน้อย ตัวอย่างรายงานรายบุคคลตาม
ภาคผนวก 5.6
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1.6 ระบบประมวลผลรายงาน
เป็นระบบสําหรับประมวลผลข้อมูล Transaction ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลสําหรับออกรายงาน
ต่างๆ หรือตามมุมมองต่างๆ ของข้อมูล เพื่อให้การจัดทํารายงานสรุปมีความรวดเร็วและถูกต้อง เช่น รายงาน
สําหรับผู้บริหาร
1.7 ระบบเปิดเผยข้อมูล
เป็นระบบสําหรับเผยแพร่ข้อมูลสวัสดิการ ที่สามารถรองรับผู้ใช้งานจํานวนมาก ตอบสนอง
ในเวลาอันรวดเร็ว (Fast Response Time Guarantee) และทํางานอย่างต่อเนื่อง (24/7 Up Time) ซึ่งมี
ข้อมูลที่จะเปิดเผย ที่เกิดจากการประมวลจากระบบปฏิบัติการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ อย่าง
น้อย ดังนี้
1.7.1 พัฒนาเว็บไซต์ ดังนี้
1.7.1.1 ออกแบบ Template สําหรับเนื้อหาต่างๆ
1.7.1.2 มีระบบปรับปรุงข้อมูลในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถ
ปรับปรุงข้อมูลได้เอง
1.7.1.3 การพัฒนาระบบหรือเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเบื้องต้นด้าน IT ที่ควรมี
1.7.1.4 รองรับการใช้งานอย่างน้อย 2 Browser คือ IE และ Chrome
1.7.2 ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้
1.7.2.1 แผนที่ประเทศไทยแสดงจํานวนปริมาณผู้รบั สวัสดิการและจํานวนเงินที่รัฐจ่าย
จําแนกตามประเภทสวัสดิการ สามารถเลือก Drill down เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละพื้นที่ได้ (หน่วยพื้นที่ย่อย
สุดแยกได้ถึงระดับหมู่บ้าน)
1.7.2.2 สถิติของสวัสดิการต่างๆ ที่แสดง จําแนกตามหน่วยงาน สวัสดิการ พื้นที่ เวลา
ในรูปของตาราง 1 ตาราง
1.7.2.3 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสวัสดิการ โดยสามารถจําแนกตามประเภทต่างๆ ได้ เช่น
ประเภทสวัสดิการ พื้นที่ หน่วยงาน เพศ อายุ ช่วงเวลา
1.7.2.4 สามารถแสดงผลผ่านทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ได้เป็นอย่างน้อย
1.8 ระบบ Help Desk
เป็ น ระบบจั ด การและจั ด เก็ บ ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ มี ผู้ ส อบถามเข้ า มา โดยสามารถบั น ทึ ก
รายละเอียดของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ไว้ในระบบเพื่อนํามาใช้เป็นฐานข้อมูลต่อไป มีคุณสมบัติขั้น
ต่ําของระบบดังนี้
1.8.1 เก็บรายละเอียดของปัญหา ผู้รับปัญหา ระยะเวลา และรายละเอียดของการแก้ปัญหา
รวมทั้ง สถานะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการติดตามงาน
1.8.2 สามารถจัดกลุม่ และประเภทของปัญหา เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและประเมินผลการ
แก้ปัญหา
1.8.3 สามารถเก็บรายละเอียดของผู้สอบถามปัญหา เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อกลับ เป็นต้น
1.8.4 ผู้ใช้สามารถตอบคําถามหรือตอบปัญหาตามที่มีคําถาม
1.8.5 แสดงผลสรุปทางจอภาพเกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆ สําหรับผู้สอบถามแต่ละรายในแต่ละเดือน

ขอบเขตงาน
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1.8.6 สามารถจัดทํารายงานรายละเอียดและสรุป โดยสามารถแสดงผลผ่านทางจอภาพและ
เครื่องพิมพ์และสามารถ Export เป็น Excel ได้เป็นอย่างน้อย
1.9 อื่นๆ
1.9.1 มีระบบ Admin
เป็นระบบจัดการข้อมูล Master ของระบบ ระบบผูกเงื่อนไขของสิทธิสวัสดิการต่างๆ และ
มีการจัดการหรือเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลได้จากหน้าจอของระบบ
1.9.2 ระบบสามารถรองรับการทํางานจ่ายเงินสวัสดิการและเงินอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันได้
เช่น เงินค่าตอบแทน เงินค่าป่วยการ เป็นต้น
1.9.3 รายงานต่างๆ ในระบบ ที่ต้องมีเป็นอย่างน้อย ปรากฏตามภาคผนวก
1.9.4 ระบบสามารถรองรับการใช้งานหรือการแสดงผลบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน
(รองรับ iOS Android Windows) ได้
1.9.5 ระบบสามารถรองรับการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบด้วยลายนิ้วมือได้
1.9.6 ระบบสามารถบันทึกเปลี่ยนแปลงชื่อและตําแหน่งผู้มีอํานาจลงนามในหนังสือ แบบฟอร์ม
หรือรายงานต่างๆ ตามที่กรมฯ ต้องการได้
1.9.7 ทําการโอนย้ายข้อมูลจากระบบ e-Social Welfare ไปยังฐานข้อมูลของระบบงานที่จะ
พัฒนา
ผู้เสนอราคา ต้องทําการโอนย้ายข้อมูลจากระบบ e-Social Welfare ไปยังฐานข้อมูลของ
ระบบงานที่จะพัฒนา โดยกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวไว้ให้ และเมื่อโอนย้ายข้อมูลดังกล่าว
ไปแล้ว ระบบที่พัฒนาจะต้องสามารถทํางาน (สวัสดิการที่มีการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิแล้ว) ได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์และถูกต้อง
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ขอบเขตงาน

2. จํานวนผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการเบื้องต้น
ข้อมูลจํานวนผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการและการจ่ายเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
ชื่อหน่วยงาน

ชื่อสวัสดิการ/อื่นๆ

จํานวนผู้ จํานวนผู้มีสิทธิ
ประเภทการ
ลงทะเบียนใน ในปี งปม.
จ่าย
ปัจจุบัน พ.ศ. 2559
10,926 เป็นตัวเงิน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

ให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลําบาก

กรมกิจการผู้สูงอายุ

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสม
และปลอดภัย (ปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ)
การสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

2,200

การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุน
ผู้สูงอายุ
การให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและ
เงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการปราบปรามยาเสพติดทั่วไปประเทศ
ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่
เงินทุนการศึกษาช่วยเหลือทายาทผู้ประสบภัย ตามมติ
คณะรัฐมนตรี
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

8,381

การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

8,155

กรมกิจการผู้สูงอายุ
กรมกิจการผู้สูงอายุ
สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี

กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณี
ฉุกเฉิน
เงินสงเคราะห์ด้านทุนประกอบอาชีพ
เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว
สงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเภทกลับ
ภูมิลําเนา
สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคม
สงเคราะห์

2,200 ไม่เป็นตัวเงิน
23,000 เป็นตัวเงิน
7,426 ไม่เป็นตัวเงิน

96

96 เป็นตัวเงิน

20

20 เป็นตัวเงิน

520

507 เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัว
เงิน

-

8,155 เป็นตัวเงิน

35,581 เป็นตัวเงิน

1,612

1,612 เป็นตัวเงิน

10,167

10,167 เป็นตัวเงิน

3,794

3,794 เป็นตัวเงิน

282,434

282,434 เป็นตัวเงิน

509,459

10,000 เป็นตัวเงิน
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ขอบเขตงาน

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

เงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรม
เหตุการณ์ 14 ต.ค.2516 และเหตุการณ์ พ.ศ.
2551-2553 (เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์)
กองทุนคุ้มครองเด็ก

กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน
กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน
กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน
กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

จํานวนผู้
ลงทะเบียน
ในปัจจุบัน
71

จํานวนผู้มี
สิทธิในปี ประเภทการ
งปม. พ.ศ.
จ่าย
2559
71 เป็นตัวเงิน

3,719

3,719 เป็นตัวเงิน

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

109,086

50,467 เป็นตัวเงิน

เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาด
แคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน

44,415

174,620 เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัว
เงิน
4,743 เป็นตัวเงิน

กรมส่งเสริมสหกรณ์

เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว
4,743
อุปถัมภ์
422
การให้บริการงานด้าน ICT ให้กับคนพิการตาม
419
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารการ
สื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
การสื่อสารและบริการสาธารณะสําหรับคนพิการ พ.ศ.
2554
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย และประชาชนผู้มี
82,988
82,988
รายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ํากว่า 500,000 บาท ผ่าน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยหรืออัตราดอกเบี้ยต่ําตาม
3,272
3,272
โครงการที่ได้รับดุลยพินิจ
กลุ่ม
กลุ่ม
เงินช่วยเหลือเกษตรกร
-

กรมส่งเสริมสหกรณ์

เอกสารสิทธิให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์

กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ
สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์

ไม่เป็นตัวเงิน

ไม่เป็นตัวเงิน
ไม่เป็นตัวเงิน
เป็นตัวเงิน

2,000

1,000 ไม่เป็นตัวเงิน

การขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ

1,579,77
5

11,465 ไม่เป็นตัวเงิน

การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
ธรรมชาติ

214,877

เงินช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) กรณีการ
กู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
เงินบริจาคจากมูลนิธิโรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยยาไร้

เป็นตัวเงิน

29,000

1,700 ไม่เป็นตัวเงิน
-

เป็นตัวเงิน
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ขอบเขตงาน

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อสวัสดิการ

จํานวนผู้
ลงทะเบียน
ในปัจจุบัน

จํานวนผู้มี
สิทธิในปี
งปม. พ.ศ.
2559

ประเภทการ
จ่าย

สาธารณสุข
กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว

เงินอุดหนุนค่าแรงสตรีโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรี
และครอบครัว

กรมการขนส่งทางบก

การจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอัน
เนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน
(องค์การมหาชน)
กรมธุรกิจพลังงาน
(เดิมสน.นโยบายและ
แผนพลังงาน)
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์อํานวยการ
บริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.)
สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
เมืองพัทยา

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ซึ่ง
มีปัญหาและสูญเสียสิทธิในที่ดินทํากัน โดยการจัดหา
ที่ดินเพื่อประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัยสําหรับผู้ไร้ที่ทํา
กิน เพื่อให้เช่า/เช่าซื้อในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีก
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือนสามารถซื้อ
ก๊าซ LPG ได้ในราคาเดิมก่อนมีการปรับ่ขึ้นราคาขาย
ปลีกก๊าซ LPG
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. เงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ด้าน
ร่างกายและทรัพย์สิน
2. เงินส่งเสริมและสนับสนุนทุนเพื่อการประกอบ
อาชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
นโยบายรัฐบาลใช้ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วย

6,400

1,350,19
1
7,555,71
9
82,234

6,400 เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัว
เงิน
ไม่เป็นตัวเงิน
1,350,19 เป็นตัวเงิน
1
7,555,71 เป็นตัวเงิน
9
82,234 เป็นตัวเงิน

82,988

82,988 ไม่เป็นตัวเงิน

-

ไม่เป็นตัวเงิน

7,213,94 เป็นตัวเงิน
9
499

499 เป็นตัวเงิน

-

ไม่เป็นตัวเงิน

ส่วนลดราคาก๊าซ NGV สําหรับรถโดยสารสาธารณะ

-

ไม่เป็นตัวเงิน

สวัสดิการพื้นฐานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการ
อาชีวศึกษา

-

เป็นตัวเงิน

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ)

ประมาณ 5
ล้าน
ครัวเรือน

1,355
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ชื่อหน่วยงาน
เมืองพัทยา
เมืองพัทยา
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
กระทรวงกลาโหม

ชื่อสวัสดิการ

จํานวนผู้
ลงทะเบียน
ในปัจจุบัน

โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ)
เบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
เงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
(อสม.)
จ่ายเงินเดือนเงินทหารเกณฑ์

จํานวนผู้มี
สิทธิในปี ประเภทการ
งปม. พ.ศ.
จ่าย
2559
8,307
303
1,00,600 เป็นตัวเงิน
400,000 เป็นตัวเงิน

3. ข้อกําหนดรายละเอียดของระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย
3.1 ด้านความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ (Software Security System)
2.12.1 ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานระบบได้ เช่น ชื่อผู้ใช้งาน
(Username), รหัสผ่าน (Password)
2.12.2 ระบบสามารถรองรั บ การกรอกข้ อ มู ล Captcha โดยผู้ ใช้ งานระบบเพื่ อ ป้ อ งกั น
Spam Bot ได้
2.12.3 ระบบสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ โดยสามารถแสดง Web Browser ที่เข้าใช้งานได้ ฯลฯ
2.12.4 ระบบสามารถตรวจสอบผู้ใช้งาน เช่น IP Address วันเวลาที่เข้าใช้งาน ระบบที่
เข้าใช้งาน ประวัติการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ร่องรอยการแก้ไขข้อมูลได้
2.12.5 ระบบสามารถแจ้งเตือนลักษณะแปลกปลอมหรือการกระทําที่มีแนวโน้มทุจริตตาม
เงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางวิเคราะห์ลักษณะการกระทําหรือการเชื่อมโยงรูปแบบการกระทํา
2.12.6 ระบบวิเคราะห์ Log File ( Web Access log และ Application log ) เพื่อใช้ใน
การสืบค้น วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมู ลการใช้งานของระบบงาน พร้อมทั้งส่งข้อมู ล Log file ดังกล่าวไปยัง
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Log ของกรมฯ ได้
2.12.7 ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถป้องกันการโจมตีจากผู้ไม่หวังดีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้
โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบและปิดช่องโหว่ของระบบให้สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
 SQL Injection - การแทรกคําสั่งต่างๆSQL เข้าไปในส่วนของการสั่ง การทํ างานของ
โปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมทํางานผิดพลาดหรือทํางานนอกเหนือไปจากสิ่งที่ผู้เขียนโปรแกรมกําหนด
 Cross Site Scripting - การฝั งโค้ ด เข้ าไปกั บ หน้ าระบบงานที่ มี ช่อ งโหว่ เมื่ อ ผู้ ใช้ งาน
โหลดหน้าระบบงานไป ค่าที่สําคัญบางอย่าง เช่น ค่าของ cookie, username, password เป็นต้นจะถูกขโมย
ไปได้
 File Inclusion - ช่ อ งโหว่ ข องระบบที่ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ไ ม่ ป ระสงค์ ดี ส ามารถโจมตี
ระบบงานได้ โดยการดึงไฟล์จากข้างนอก หรือไฟล์ที่อยู่ภายในระบบงานมารันเพื่อให้การทํางานของระบบ
ผิดปกติ

ขอบเขตงาน
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 Parameter tampering - การปลอมแปลงค่ า Parameter ใน URL ของระบบงาน
เพื่อให้ค่า Parameter ของระบบเปลี่ยนแปลงไป ทําให้ระบบงานมีปัญหาในการใช้งาน
 Forceful Browsing - การโจมตีระบบโดยการดึงข้อมูลไฟล์ของระบบออกมา เพื่อการ
คัดลอกไฟล์ หรือโค้ดต้นแบบของโปรแกรม
 Disclosure of internal application information - การโจมตีระบบโดยการนําข้อมูล
ภายในของระบบมาเปิดเผย
 Java Script – สคริปต์สําหรับตรวจสอบช่องโหว่ความปลอดภัย
 Web server information security–การรักษาความปลอดภัยข้อมูลเว็บเซิร์ฟเวอร์
2.12.8 ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งดํ า เนิ น การตรวจสอบโปรแกรมระบบงาน โดยใช้ วิ ธี ส แกนรหั ส
โปรแกรม (Scan Source Code)ด้ วยโปรแกรมเครื่อ งมื อที่ มี ลัก ษณะการทํ างานแบบ Static Application
Security Testing (SAST) หรือ Dynamic Application Security Testing (DAST)
2.12.9 ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งดํ า เนิ น การวิ เคราะห์ แ ละรายงานผลของตรวจสอบโปรแกรม
ระบบงาน โดยใช้วิธีสแกนรหัสโปรแกรม (Scan Source Code) ด้วยโปรแกรมเครื่องมือที่มีลักษณะการทํางาน
แบบ Static Application Security Testing (SAST) หรื อ Dynamic Application Security Testing (DAST)
โดยดําเนินการด้วยผู้เชี่ยวชาญตามคุณสมบัติเอกสารแนบ 4 ข้อ 2.12
2.12.10 ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมระบบงาน ตามผลการตรวจสอบ
โปรแกรมระบบงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและได้รับการเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง
2.12.11 ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพ หน้าเว็บไซต์หลักระบบงาน ด้วย
โปรแกรมเครื่องมือที่มีลักษณะการทํางานแบบ Application Performance Monitoring (APM)โดยผลการ
ตรวจสอบค่าตอบสนองเวลา (Response Time) ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ต้องมีค่าเฉลี่ย (Average Response
Time) ไม่เกิน 3 วินาที (3,000 ms) ทั้งนี้กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้กําหนดหน้าเว็บไซต์หลักสําหรับตรวจสอบ
2.12.12 พัฒนาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวกเพื่อให้ทุกคนเข้าถึง
เว็ บ ไซ ต์ ได้ (Web Content Accessibility Guidelines) ภ าย ใน ก รอ บ ข้ อ กํ าห น ด ข อ ง W3C Web
Accessibility รวมทั้งพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย อย่างน้อย
ดังนี้
 มาตรฐานการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ลตามโครงสร้างการแลกเปลี่ย นข้อ มู ล ของหน่ วยงาน
ภาครัฐ
 มาตรฐานกลางข้อความชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 แนวนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ในการรัก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ านสารสนเทศของ
หน่วยงานของรัฐ
2.12.13 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทํารายงานการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบงาน โดย
ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.12.13.๑ รายงานด้านระบบโครงข่ายขั้นพื้นฐาน พร้อมแนวทางการแก้ไขโดยจะต้อง
ประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้
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 เครื่องมือที่ใช้วิธีการ
 ระบุการรักษาความปลอดภัยด้านบวก
 ระบุรายการของช่องโหว่
 คําอธิบายของช่องโหว่
 การจัดอันดับความเสี่ยงหรือความรุนแรงของช่องโหว่
 ประเภทของความเสี่ยง: สูงมาก / สูง / ปานกลาง / ต่ํา
 การทดสอบที่ใช้สําหรับการประเมินช่องโหว่
 ภาพประกอบของกรณีทดสอบ
 ภาพหน้าจอที่ใช้งานได้
 การวิเคราะห์ช่องโหว่และประเด็นของความกังวล
 คําแนะนําสําหรับการดําเนินการแก้ไข
 บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
2.12.13.๒ รายงานด้านระบบเครือข่าย พร้อมแนวทางการแก้ไข
 เครื่องมือที่ใช้วิธีการ
 Protocol ที่ใช้
 ระบุการรักษาความปลอดภัยด้านบวก
 ระบุรายการของช่องโหว่
 คําอธิบายของช่องโหว่
 การจัดอันดับความเสี่ยงหรือความรุนแรงของช่องโหว่
 ประเภทของความเสี่ยง: สูงมาก / สูง / ปานกลาง / ต่ํา
 การทดสอบที่ใช้สําหรับการประเมินช่องโหว่
 ภาพประกอบของกรณีทดสอบ
 ภาพหน้าจอที่ใช้งานได้
 การวิเคราะห์ช่องโหว่และประเด็นของความกังวล
 คําแนะนําสําหรับการดําเนินการแก้ไข
 บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
2.12.13.๓ รายงานด้านระบบเว็บแอพพลิเคชั่น พร้อมแนวทางการแก้ไข
 เครื่องมือที่ใช้วิธีการ
 เว็บไซต์ที่เข้าทดสอบ
 ระบุการรักษาความปลอดภัยด้านบวก
 ระบุรายการของช่องโหว่
 คําอธิบายของช่องโหว่
 การจัดอันดับความเสี่ยงหรือความรุนแรงของช่องโหว่
 ประเภทของความเสี่ยง: สูงมาก / สูง / ปานกลาง / ต่ํา
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 การทดสอบที่ใช้สําหรับการประเมินช่องโหว่
 ภาพประกอบของกรณีทดสอบ
 ภาพหน้าจอที่ใช้งานได้
 การวิเคราะห์ช่องโหว่และประเด็นของความกังวล
 คําแนะนําสําหรับการดําเนินการแก้ไข
 บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
2.12.13.๔ รายงานด้านระบบด้านอื่นๆ พร้อมแนวทางการแก้ไข
 เครื่องมือที่ใช้วิธีการ
 ระบุการรักษาความปลอดภัยด้านบวก
 ระบุรายการของช่องโหว่
 คําอธิบายของช่องโหว่
 การจัดอันดับความเสี่ยงหรือความรุนแรงของช่องโหว่
 ประเภทของความเสี่ยง: สูงมาก / สูง / ปานกลาง / ต่ํา
 การทดสอบที่ใช้สําหรับการประเมินช่องโหว่
 ภาพประกอบของกรณีทดสอบ
 ภาพหน้าจอที่ใช้งานได้
 การวิเคราะห์ช่องโหว่และประเด็นของความกังวล
 คําแนะนําสําหรับการดําเนินการแก้ไข
 บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
3.2 ด้านบริหารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.1 ต้องทําการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Assessment) ในระบบบูรณา
การฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมตามกรอบมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย ISO ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ ทั้งระบบพร้อมทั้ง
เขียนแผน Contingency Plan ให้กับกรมบัญชีกลางด้วย โดยต้องดําเนินการด้วยผู้เชี่ยวชาญตามภาคผนวก 5
ข้อ 2.11
3.2.2 ต้องทําการทดสอบความมั่นคงปลอดภัย (Penetration Test) ของระบบบูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสังคมจากผลการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Assessment) ทั้งในส่วน Black
Box และ White Box โดยดําเนินการด้วยผู้เชี่ยวชาญตามภาคผนวก 5 ข้อ 2.12
3.2.3 ต้องจัดทําระบบบริหารจัดการเพื่อป้องกันการฉ้อฉล(Fraud Management System) เพื่อใช้
สําหรับป้องกัน และตรวจสอบการทุจริต ที่อาจจะเกิดขึ้นจากผู้ใช้งานระบบ โดยจะต้องสามารถกําหนดเป็นกฎ
(Rules) ทั้ ง ในการป้ อ งกั น (Preventive) แบบตอบสนองทั น ที (Real Time) และการตรวจสอบการทุ จ ริ ต
(Detective) ทั้ง แบบตอบสนองใกล้ทันที(Near Real Time) และแบบแบตซ์ (Batch) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ กฎ
ทั้งนี้ผู้ใช้งานระบบ จะต้องสามารถ เพิ่ม ลด แก้ไข และกําหนดเงื่อนไขของกฎที่ตั้งไว้ได้ โดยผู้ขายจะต้องใช้
เงื่อนไขของกฎ จากตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ที่มีประสิทธิภาพ ในระดับสากล อย่างน้อย ๑๐ กฎ เข้ามาใช้
เป็นกฎหลักของระบบงานที่นําเสนอ รวมทั้งจัดหาที่ปรึกษาที่มีความรู้ ตามคุณสมบัติภาคผนวก 5 ข้อ 2.13
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และมีประสบการณ์ด้านการจัดทําระบบงานการป้องกันการฉ้อฉล ในสถาบันการเงินสําเร็จมาแล้ว ไม่น้อยกว่า
๑ โครงการ เข้ามาร่วมให้คําปรึกษาภายในระบบงานระบบบริหารจัดการเพื่อป้องกันการฉ้อฉลด้วย
3.2.4 ระบบงานที่ พั ฒ นาต้ องทํ าการสํ ารองข้ อมู ลแบบรวมศู นย์ (Centralized Backup) โดยผ่ า น
Backup Server ของกรมบัญชีกลาง
3.2.5 ระบบงานที่ พั ฒ นาจะต้ อ งผ่ า นการตรวจสอบช่ องโหว่ต่ าง ๆ ทั้ ง 10 ตามแบบมาตรฐาน
OWASP (Open Web Application Security Project) โดยผู้ขายจะต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ตามคุณ สมบัติ
ภาคผนวก 5 ข้อ 2.12 มาตรวจสอบระบบดังกล่าว
3.2.6 การรับข้อมูลการชําระเงิน (Transaction Information) ผ่ านช่องทาง Payment Gateway ของ
ธนาคารจะต้องอ้างอิงตามมาตรฐานสากล ISO 20022 หรือ ตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกําหนด
3.2.7 พัฒนาช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายโดยใช้เครือข่ายที่ปลอดภัย
3.3 การดําเนินการเกี่ยวกับระบบเครือข่ายแบบ VPN
ผู้รับจ้างต้องดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์ VPN ตามภาคผนวก 3 ข้อ 9 ดังนี้
3.3.1 ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งดํ า เนิ น การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ สถานที่ ข องหน่ ว ยงานหรื อ ส่ ว นราชการ ที่
กรมบัญชีกลางกําหนด โดยติดตั้งทั้งหมดหรือบางส่วนขึ้นกับการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง
3.3.2 ต้ อ งดํ าเนิ นการตั้ งค่ า (Configuration) เชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ า ยแบบ VPN มายั งอุ ป กรณ์ VPN
Gateway ที่กรมบัญชีกลางมีอยู่เดิม โดยเชื่อมต่อด้วยการเข้ารหัสแบบ SSL หรือ SSTP หรือ PPTPโดยตั้งค่า
ให้ครบตามจํานวนที่เสนอ
3.3.3 ต้องออกแบบและกําหนดค่า IP Address ของอุปกรณ์ทั้งแบบ IPv4 และ IPv6 โดยที่ต้องไม่
ซ้ําหรือส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายส่วนอื่นๆ ของกรมบัญชีกลาง
3.3.4 ต้องออกแบบและกําหนดประเภทของ Routing แบบ Static หรือ Dynamic (OSPF/BGP)
โดยให้ทํางานร่วมกับระบบเครือข่ายเดิมของกรมบัญชีกลางได้
3.3.5 ต้องจัดทําระบบเฝ้าระวัง (monitor) สถานะของการเชื่อมต่อ VPN โดยสามารถเข้าใช้งาน
ผ่าน Web Browser และสามารถแจ้งเตือนสถานะผ่านอีเมล์ได้
3.3.6 ต้องจัดทําระบบตรวจสอบปริมาณทราฟฟิกของวงจร VPN,ค่า CPU Usage, ค่า Memory
Usage และ System Uptime แสดงผลในรูปกราฟที่สามารถเรียกดูย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยเข้าใช้งาน
ผ่าน Web Browser ได้
3.3.7 ต้ อ งจั ด ทํ า ระบบตรวจนั บ จํ า นวนการเชื่ อ มต่ อ VPN (VPN Tunnels) ของอุ ป กรณ์ VPN
Gateway เดิมของกรมบัญชีกลาง แสดงผลในรูปกราฟที่สามารถเรียกดูย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยเข้าใช้
งานผ่าน Web Browser ได้
3.3.8 ต้ อ งตั้ งค่ าพื้ น ฐานด้ านความปลอดภั ย อุ ป กรณ์ เครื อ ข่ าย (Hardening) เช่ น รู ป แบบรหั ส ,
SNMP Community String, NTP เป็นต้น โดยคํานึงถึงรูปแบบตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
3.4 การดําเนินการเกี่ยวกับป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขัน้ สูง
3.4.1 ผู้รับจ้างต้องดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์ สถานที่ ที่กรมบัญชีกลางกําหนด
3.4.2 ต้ อ งดํ า เนิ น การตั้ ง ค่ า ให้ ทํ า งานแบบ Monitor และ Blocking โดยทํ า งานร่ ว มกั บ ระบบ
เครือข่ายของกรมบัญชีกลางได้ และไม่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบเครือข่ายเดิม
3.4.3 ต้องดําเนินการตั้งค่าการตรวจจับ, ป้องกัน และแจ้งเตือนอันตรายจากภัยคุกคามขั้นสูงต่าง ๆ
มายังอีเมล์เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางได้
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3.4.4 ต้องดําเนินการตั้งค่าการตรวจจับและป้องกัน (Block) ให้สอดคล้องกับภัยคุกคามสมัยใหม่
และตามเงื่อนไขด้านการักษาความปลอดภัยอื่น ที่กรมบัญชีกลางกําหนด
3.4.5 ต้องดําเนินการตั้งค่าการตรวจสอบประเภทของไฟล์ โดยเหมาะสมกับความต้องการด้าน
ระบบงานไม่ส่งผลให้เกิดการทํางานที่เกิดข้อผิดพลาดต่อระบบงาน
3.4.6 ต้องดําเนินการตั้งค่าการตรวจจับ โดยสามารถนําข้อมูลการตรวจจับจากอุปกรณ์ที่เสนอ ไป
วิเคราะห์กับโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจจับอื่นๆ เช่น Wireshark หรือโปรแกรมที่ทํางานในลักษณะที่
คล้ายกันได้ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตรวจสอบปัญหาด้านความปลอดภัยเชิงลึก
3.4.7 ต้องแสดงข้อมูลประเภทลิขสิทธิ์การใช้งานของอุปกรณ์จากหน้าต่างเมนูของตัวอุปกรณ์ หรือ
จาก Command Line (CLI)
3.4.8 ต้องกําหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อเป็นการควบคุมและจํากัดสิทธิในการเข้าถึงการ
ดูแลระบบและข้อมูลสําคัญในอุปกรณ์
3.4.9 ต้องตั้งค่าการจํากัด IP address ที่สามารถเข้ามาบริหารจัดการอุปกรณ์ได้และมีการเก็บ
รายละเอียดการเข้าใช้งานอุปกรณ์ (Audit Log)
3.4.10 ต้องดําเนินการตั้งค่าให้ทํางานร่วมกับอุปกรณ์เก็บ Log ของกรมบัญชีกลางได้
3.4.11 ต้องตั้งค่าพื้นฐานด้านความปลอดภัยอุปกรณ์เครือข่าย (Hardening) เช่น รูปแบบรหัส,
SNMP Community String, NTP เป็นต้น โดยคํานึงถึงรูปแบบตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
3.5 การดําเนินการเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการบัญชีผใู้ ช้งาน
3.5.1 ผู้ขายต้องดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบ ที่กรมบัญชีกลางกําหนด
3.5.2 ต้องดําเนินการบริหารบัญชีผู้ใช้งาน (Privileged Account Security) จํานวน อย่างน้อย 10
ผู้ใช้งาน โดยแบ่งประเภทของผู้ใช้งานตามกลุ่มหรือตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่กรมบัญชีกลางกําหนด
3.5.3 ต้องดําเนินการจัดเก็บรหัสผ่านที่ใช้งาน โดยต้องเข้ารหัสข้อมูล (encryption) ตามมาตรฐาน
AES-256 เป็นอย่างน้อย
3.5.4 ต้องดําเนินการตั้งค่ารหัสผ่าน ให้มีความยาวของรหัสผ่าน (Password Length) อย่างน้อย 8
ตัวอักษร และรหัสผ่านต้องประกอบไปด้วย จํานวนตัวอักษรตัวใหญ่ (Upper Case) ,จํานวนตัวอักษรตัวเล็ก
(Lower Case), จํ า นวนตั ว เลข (Digit), จํ านวนอั ก ขระพิ เศษ (Special Character) และระบุ ตั ว อั ก ษรที่ ไม่
ต้องการในรหัสผ่านได้ (Forbidden Character) ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
3.5.5 ต้องดําเนินการตั้งค่าในการกําหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน (User) ในการเข้าใช้งานระบบ (Rolebased Access) เช่ น ผู้ ดู แ ลระบบ (Administrator), ผู้ ร้ อ งขอ (Requestor), ผู้ อ นุ มั ติ (Approver), ผู้
ตรวจสอบ (Auditor)
3.5.6 ต้องดําเนินการตั้งค่าให้มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ ตามระยะเวลากรมบัญชีกลาง
ที่กําหนด
3.5.7 ต้องดําเนินการตั้งค่าระบบให้ทําการเปลี่ยนรหัสผ่านของอุปกรณ์หลังจากที่มีผู้ใช้งานเข้าถึง
รหัสผ่าน (One-time Password) ได้ โดยจะไม่สามารถนํารหัสผ่านเดิมมาใช้ในการเข้าสู่ระบบหรืออุปกรณ์ ใน
ครั้งต่อไปอีกได้ ทั้งนี้ดําเนินการตามกรมบัญชีกลางกําหนด
3.5.8 ต้องดําเนิ นการตั้งค่ าการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงรหัส ผ่านของผู้ใช้งาน เพื่ อใช้ในการ
ตรวจสอบการใช้งานในภายหลัง โดยย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
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3.5.9 ต้องดําเนินการตั้งค่าในการบันทึกเหตุการณ์ (Recording) การใช้งาน ในรูปแบบของ Video
และ Text โดยเลื อ กบั นทึ ก เหตุ การณ์ (Recording) ตามที่ กรมบั ญ ชีกลางที่ กําหนด และให้ สามารถค้ น หา
เหตุการณ์จาก Sessions หรือคําสั่ง (Command) ที่ใช้งาน แสดงผลในรูปแบบของ Video file ณ เวลาที่ใช้
งานคําสั่ง หรือแสดงผลเป็น Text file ย้อนหลังได้ไม่น้อยน้อย 90 วัน
3.5.10 ต้องดํ าเนิ นการตั้งค่าในการบันทึ กเหตุการณ์ การใช้งาน Windows Remote Desktop
Session
3.5.11 ต้ องดําเนิ น การตั้ งค่ าในการบั น ทึ ก เหตุ การณ์ การใช้ งาน SSH Session ในรูป แบบของ
Keystroke
3.5.12 ต้องดําเนินการตั้งค่าการเฝ้าระวังเหตุการณ์ขณะที่มีการใช้งานอยู่ (Real time Session
Monitoring) และสามารถตั ด การเชื่ อ มต่ อ ได้ ทั น ที โ ดยผู้ ดู แ ลระบบของกรมบั ญ ชี ก ลาง (Connection
Terminate) เมื่อพบพฤติกรรมที่น่าสงสัย
3.5.13 ต้องดําเนินการตั้งค่ าระบบบริห ารจัดการบัญ ชีผู้ ใช้งาน ให้ ทํางานครอบคลุม กับ เครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยที่ เสนอ และสามารถรองรั บ กั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร (OS) เช่ น
Windows, UNIX/Linux ได้ รองรั บ กั บ ระบบฐานข้ อ มู ล เช่ น Oracle, MSSQL, DB2 ได้ และรองรั บ กั บ
อุปกรณ์เครือข่ายที่กรมบัญชีกลางใช้งานอยู่ เช่น Cisco, Juniper, Palo Alto, F5, Fortinet, Blue Coat ได้
เป็นอย่างน้อย
3.6 การดําเนินการเกี่ยวกับเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Web/Application อย่างน้อยดังนี้
3.6.1 ผู้ขายต้องดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์ สถานที่ ที่กรมบัญชีกลางกําหนด
3.6.2 ผู้ขายต้องดําเนินการตั้งค่าพื้นฐานด้านความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ (OS Hardening)
โดยอ้ า งอิ ง จาก Security Best Practice หรื อ มาตรฐานด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และดําเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญตามภาคผนวก 5 ข้อ 2.11
3.6.3 ต้ อ งดํ า เนิ น การตั้ ง ค่ า การส่ ง ข้ อ มู ล Log โดยให้ ทํ า งานร่ ว มกั บ อุ ป กรณ์ เ ก็ บ Log ของ
กรมบัญชีกลาง หรือที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้
3.6.4 ต้องดําเนินการปรับแต่งการส่งข้อมูล Application Log และ Policy ต่างๆ โดยให้ทํางาน
ร่วมกับอุปกรณ์เก็บ Log ของกรมบัญชีกลาง หรือที่กรมบัญชีกลางกําหนดได้
3.6.5 ต้องดําเนินการตั้งค่าการสํารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล หรือการสํารองและกู้คืนระบบงานฯ
3.6.6 ต้องจัดทําระบบเฝ้าระวัง (monitor) สถานะของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งแบบ Physical
Server และ Virtual Server โดยสามารถเรียกดูผ่าน Web Browser แบบ Real-time และเรียกดูย้อนหลังได้
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องสามารถแจ้งเตือนสถานะเมื่อเกิดปัญหา (Down) และสถานะกลับมาเป็นปกติ (Up)
แบบอัตโนมัติ ผ่านทาง SMS และอีเมล์ได้
3.6.7 ต้องจัดทําระบบตรวจสอบสถานะ Service ของระบบงานฯ เช่น Web Services, HTTP(s)
URLs โดยสามารถเรียกดูผ่าน Web Browser แบบ Real-time และเรียกดูย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
ต้องสามารถแจ้งเตือนสถานะเมื่อเกิดปัญหา (Down) และสถานะกลับมาเป็นปกติ (Up) แบบอัตโนมัติ ผ่านทาง
SMS และอีเมล์ได้
3.6.8 ต้องจัดทําระบบตรวจสอบปริมาณทราฟฟิก (Traffic) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แสดงผล
ในรู ป กราฟ โดยสามารถเรี ย กดู ผ่ า น Web Browser แบบ Real-time ที่ ส ามารถแสดงผลในช่ ว งเวลา
(Interval) อย่างน้อย 5 วินาที และสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
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3.6.9 ต้องจัดทําระบบตรวจสอบ Performance ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงาน หรือการ
แบ่ง Resource เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงาน เช่น CPU Usage, Memory Usage, Disk Usage เป็น
อย่างน้อย โดยสามารถเรียกดูผ่าน Web Browser แบบ Real-time และเรียกดูย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.7 การดําเนินการเกี่ยวกับเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Database Server อย่างน้อยดังนี้
3.7.1 ผู้ขายต้องดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์ สถานที่ ที่กรมบัญชีกลางกําหนด
3.7.2 ผู้ขายต้องดําเนินการตั้งค่าพื้นฐานด้านความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ (OS Hardening)
โดยอ้ า งอิ ง จาก Security Best Practice หรื อ มาตรฐานด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และดําเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญตามภาคผนวก 5 ข้อ 2.11
3.7.3 ต้ อ งดํ า เนิ น การตั้ ง ค่ า ให้ ทํ า งานร่ ว มกั บ ระบบ Database Security Management ที่
กรมบัญชีกลางมีอยู่
3.7.4 ต้องจัดทํ าระบบเฝ้าระวัง (monitor) สถานะของเครื่องคอมพิ วเตอร์แม่ ข่าย โดยสามารถ
เรียกดูผ่าน Web Browser แบบ Real-time และเรียกดูย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องสามารถแจ้ง
เตือนสถานะเมื่อเกิดปัญหา (Down) และสถานะกลับมาเป็นปกติ (Up) แบบอัตโนมัติ ผ่านทาง SMS และอีเมล์
ได้
3.7.5 ต้องจัดทําระบบตรวจสอบสถานะ Service ของระบบงานฯ เช่น Database Services โดย
สามารถเรียกดูผ่าน Web Browser แบบ Real-time และเรียกดูย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องสามารถ
แจ้งเตือนสถานะเมื่อเกิดปัญหา (Down) และสถานะกลับมาเป็นปกติ (Up) แบบอัตโนมัติ ผ่านทาง SMS และ
อีเมล์ได้
3.7.6 ต้องจัดทําระบบตรวจสอบปริมาณทราฟฟิก (Traffic) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แสดงผล
ในรู ป กราฟ โดยสามารถเรี ย กดู ผ่ า น Web Browser แบบ Real-time ที่ ส ามารถแสดงผลในช่ ว งเวลา
(Interval) อย่างน้อย 5 วินาที และสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.7.7 ต้องจัดทําระบบตรวจสอบ Performance ของเครื่องคอมพิ วเตอร์แม่ข่ายหรือการจัดแบ่ง
Resource เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เช่น CPU Usage, Memory Usage, Disk Usage เป็นอย่างน้อย โดย
สามารถเรียกดูผ่าน Web Browser แบบ Real-time และเรียกดูย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
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๑. ข้อกาหนดทั่วไป
๑.๑ สถานที่ติดตั้ง
๑.๑.๑ ผู้ขายต้องทาการสารวจสถานที่ติดตั้ง และดาเนินการออกแบบรายละเอียดการติดตั้ง
พร้อมทาแผนการติดตั้งให้กรมบัญชีกลางเห็นชอบโดยสามารถทางานร่วมกับเครือข่ายของกรมได้เป็นอย่างดี
๑.๑.๒ ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ห ลั ก และศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ส ารอง ของกรมบั ญ ชี ก ลาง ทั้ งนี้
กรมบัญชีกลาง ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ติดตั้งและจานวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการติดตั้ง
๑.๒ สิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software License)
๑.๒.๑ ระบบงานที่เสนอจะต้องเป็นลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่มี
ผู้กล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับ ระบบบูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสังคมที่เสนอ ผู้ขายต้องดาเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไป
โดยเร็ว และผู้ขายต้องเป็นผู้ชาระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด กรมบัญชีกลางต้องได้รับสิทธิ์
ชอบด้วยกฎหมายในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม รวมทั้ง
ห้ามมิให้เพิกถอนดังกล่าว โดยผู้ขายต้องชาระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ แทน กรมบัญชีกลางทั้งสิ้น
๑.๒.๒ สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software License) ทั้งหมดในระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประกอบด้วยสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ดังนี้
 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) มีจานวนพอเพียงกับการใช้งาน
- โปรแกรมระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุน (Supporting Software)
- ระบบบริหารการจัดการฐานข้อมูล
- โปรแกรมที่จาเป็นในการควบคุมและตรวจสอบระบบ(Utilities)
- โปรแกรมช่วยงาน Utilities อื่นๆ ที่ใช้งานและจาเป็นต้องใช้กับระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software ) พร้อม Source Code ที่ได้มีการดัดแปลง
แก้ไ ข หรื อเพิ่มเติม (Customization) เพื่อให้ ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม สมบูรณ์ตาม
วัตถุป ระสงค์ของสัญญานี้ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมบัญชีกลาง ผู้ขายต้องส่งมอบให้ กรมบัญชีกลาง และ
กรมบัญชีกลางได้สิทธิ์ในการใช้และการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และต้องดาเนินการให้กรมบัญชีกลางใช้สิทธิ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software License) ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
ทั้งหมดตลอดไป
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๑.๒.๓ การทดสอบระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
ผู้ขายต้องดาเนินการทดสอบ Unit Test และ System Integrate Test ก่อนส่งมอบ
ให้กรมบัญชีกลางทดสอบระบบ (User Acceptance Tests : UAT) ประกอบด้วยการทดสอบในแต่ละฟังก์ชั่น
ของระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม การทดสอบการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และการ
ทดสอบด้านเทคนิค ซึ่งระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมดังกล่าว จะต้องถูกพัฒนาให้สอดคล้องตาม
รายละเอียดของการออกแบบระบบ (Business Blueprint) ทั้งนี้ การทดสอบระบบบูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสังคม มีส่วนประกอบ ดังนี้
1.2.3.1 การทดสอบการทางานด้านหน้าที่งาน (Functional Tests) เพื่อทดสอบว่า
ระบบสามารถทางานตามหน้าที่งาน และเชื่อมต่อกับระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม Business Blueprint
ที่ Sign Off ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยผู้ขายเป็นผู้จัดเตรียมเครื่องมือในการทดสอบ Functional Testing
Tools ที่เป็นมาตรฐาน เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ทดสอบระบบของกรมบัญชีกลาง เช่น มีเครื่องมือที่ช่วย
สร้างข้อมูลทดสอบได้ สามารถนาข้อมูลทดสอบที่ทาไว้กลับมาใช้และสามารถเพิ่ม /เปลี่ยนแปลงได้ สามารถ
แสดงผลการทดสอบต่าง ๆ ได้ทางหน้าจอและบันทึกไว้ได้ เป็นต้น
1.2.3.2 การทดสอบการท างานด้ า นเทคนิ ค เป็ นการทดสอบขี ด จ ากั ด ของระบบ
(Stress Tests) เพื่อทดสอบความสามารถของระบบงานว่า สามารถทางานได้ต่อเนื่องในช่วง Peak Load โดย
กาหนดให้การทดสอบนั้นมีปริมาณข้อมูล และมีจานวนผู้ใช้งานอยู่ในระบบพร้อมกันใกล้เคียงกับช่วง Peak Load
การทดสอบดังกล่าวจะถือว่าประสบผลสาเร็จ
1.2.3.3 เมื่อแสดงให้ เห็ นว่า การประมวลผลของระบบสามารถดาเนินการได้ตาม
ข้อกาหนดที่ตกลงกัน โดยผู้ขายเป็นผู้จัดเตรียมเครื่องมือในการทดสอบ Simulate Load Test ที่เป็นมาตรฐาน
สามารถจาลองการใช้งานจริงและสามารถแสดงสถานะของระบบเมื่อเกิดปัญหาได้ รวมถึงการทดสอบแผน
ฉุกเฉินด้วย
1.2.3.4 ต้ อ งทดสอบการประมวลผลร่ ว มกั บ ระบบมาตรฐานกลาง ( Service
Oriented Architecture : SOA) ของกรมบัญชีกลางโดยใช้ Web Service ได้ หรือวิธีการอื่นที่มีการตกลง
ร่วมกัน
1.2.3.5 หลักการและเทคนิคในการทดสอบ (Testing Methodology and
Technique) ผู้ขายจะต้องดาเนินการ ดังนี้
1) ผู้ข ายต้ องร่ า งแผนงานทั้ งหมดส าหรั บ การทดสอบ โดยมี วิ ธีก ารและ
ขั้นตอนงานที่แน่นอนและชัดเจนและส่งมอบให้กรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2) กาหนดและชี้แจงคาจากัดความที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบในด้านต่าง ๆ
หรือการทดสอบประเภทต่าง ๆ เพื่อให้คณะทางานมีความเข้าใจก่อนที่จะดาเนินการ
3) ต้ อ งแสดงให้ กรมบั ญ ชี ก ลางเห็ น ว่ า หน้ า ที่ ง านของระบบงานใหม่ ที่
ออกแบบและพัฒนาขึ้นได้รับการทดสอบถูกต้องครบถ้วน
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1.2.3.6 การดาเนินการโดยทั่วไป
ก่อนที่จะดาเนินการทดสอบระบบ ทั้งกรมบัญชีกลางและผู้ขายจะแต่งตั้งผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการทดสอบระบบในช่วงเวลาที่ทดสอบระบบ โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องมี
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่ชัดเจนในการดาเนินการทดสอบระบบ ดังต่อไปนี้
1) จัดทาโครงสร้างของคณะท างานของโครงการในการทดสอบแต่ละด้าน
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยคณะทางานของผู้ขาย และคณะทางานของกรมบัญชีกลาง
2) กาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทางานในการทดสอบ
แต่ละด้าน โดยผู้ขายรับผิดชอบในการกาหนด Test Scenario, Test case, Test Script, Test Result
3) อธิบายวิธีการที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานในขั้นตอนการทดสอบ
 การจัดเตรียมความพร้อมสาหรับดาเนินการทดสอบระบบและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
 การทดสอบ (Testing Documentation) ตามที่ตกลงกัน
 กรมบัญชีกลางจัดเตรียมสถานที่ และเครื่อง PC สาหรับการทดสอบ
1.2.3.7 ความรับผิดชอบของผู้ขายในการทดสอบ ผู้ขายต้องรับผิดชอบและร่วมกับ
กรมบัญชีกลางในการทดสอบและดาเนินการ ดังนี้
1) จัดทาแผนการทดสอบ (Test Plan)
2) ปฏิบัติงานตามแผนการทดสอบ
3) ตรวจสอบผลการทดสอบแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากผลการทดสอบ
4) ทาการทดสอบซ้าจนได้รับผลการทดสอบที่ถูกต้อง
5) รายงานการแก้ไขปัญหา (Problem Reporting)
๑.๒.๔ การตรวจรับระบบ (Acceptance) ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม มีการ
ดาเนินการในการตรวจรับ (Acceptance Test) ดังนี้
1.2.4.1 การตรวจรับระบบงานให้ตรวจรับตามเอกสารการออกแบบระบบ (Blue
Print) ที่ได้รับความเห็นชอบ
1.2.4.2 การตรวจรับแต่ละขั้นตอนจะถือว่าสิ้นสุด ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับของ กรมบัญชีกลาง
1.2.4.3 เมื่อกรมบัญชีกลางให้ความเห็นชอบผลการตรวจรับแต่ละขั้นตอน โดยจะ
ดาเนินการตามการติดตั้งและส่งมอบงาน และการชาระเงิน กรมบัญชีกลางจะได้จัดทาเอกสารการตรวจรับ มอบ
ให้ผู้ขายเพื่อเป็นหลักฐาน ได้แก่ หลักฐานการตรวจรับที่แสดงว่าผู้ขายดาเนินการได้ครบถ้วนตามภาระผูกพันของ
สัญญา หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ขายยังดาเนินการได้ไม่ครบถ้วนและจะต้องดาเนินการให้ครบถ้วนก่อนที่สัญญา
จะสิ้นสุด

การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์

ภาคผนวก 5
5-๔

๒. ข้อกาหนดและคุณสมบัติของบุคลากรหลักที่เข้าร่วมโครงการ
2.1 ผู้บริหารโครงการ (Project Manager)
ต้องจัดหาผู้บริหารโครงการ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ที่มีประสบการณ์การ
ทางานไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ในงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการไม่
น้อยกว่า ๕ ปี ที่มีมูลค่าโครงการไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ในโครงการเดียวกันมาแล้วอย่างน้อย ๑ โครงการ
ในช่วงระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปีที่ผ่านมา โดยนับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยมีหลักฐานประกอบ
ผู้บริหารโครงการจะต้องทาหน้าที่นับตั้งแต่เริ่มโครงการและต้องประสานงานและประชุมชี้แจงความคืบหน้าของ
โครงการประมาณทุก ๒ สัปดาห์ ทั้งนี้ให้ทางกรมบัญชีกลางเป็นผู้กาหนดการประชุม การทางาน และสถานที่ทางาน
2.2 หัวหน้าทีมบริหารจัดการโครงการ (Head of Project Management)
ต้องจัดหาหัวหน้าทีมบริหารจัดการโครงการ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ที่มี
ประสบการณ์การบริหารโครงการไม่น้อยกว่า ๕ ปี
2.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Specialist)
ต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี มาแล้วอย่างน้อย
๒ โครงการจานวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
2.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล (Database Specialist)
ต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ประสบการณ์
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน ในการออกแบบระบบฐานข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลให้ มี
ประสิทธิภาพในการใช้งาน มาแล้วอย่างน้อย 2 โครงการ
2.5 นักวิเคราะห์ระบบ(System Analysis) หรือ นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis)
ต้องจัดหานักวิเคราะห์ระบบ หรือนักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ระบบ
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ผ่านการวิเคราะห์ร ะบบไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ จานวนไม่น้อยกว่า ๔ คน โดยมีหลักฐาน
ประกอบ นักวิเคราะห์ระบบต้องทางานที่กรมบัญชีกลางตามแผนงานที่กรมกาหนด จนกว่าจะจัดทารายละเอียด
ความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement Specification) ที่กรมบัญชีกลางยอมรับ และพึงพอใจแล้ว
เสร็จอย่างสมบูรณ์ และต้องร่วมประชุมชี้ แจงความคืบหน้าของการวิเคราะห์ประมาณทุก ๒ สัปดาห์หรือตามที่
กรมกาหนด ทั้งนี้ให้ทางกรมบัญชีกลางเป็นผู้กาหนดการประชุม การทางาน และสถานที่ทางาน
2.6 นักออกแบบระบบ (System Design)
ต้องจัดหานักออกแบบระบบ ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบไม่น้อยกว่า ๕ ปี ผ่าน
การออกแบบระบบไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ จานวนไม่น้อยกว่า ๔ คน โดยมีหลักฐานประกอบ นักออกแบบ
ระบบต้องทางานที่กรมบัญชีกลางตามแผนงานที่กรมกาหนด จนกว่าจะออกแบบและจัดทารายละเอียดของ
ระบบ (Design หรือ Functional Specification) ที่กรมบัญชีกลางยอมรับ และพึงพอใจแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์
และต้องร่วมประชุมชี้แจงความคืบหน้าของการวิเคราะห์ประมาณทุก ๒ สัปดาห์หรือตามที่กรมกาหนด ทั้งนี้ให้
ทางกรมบัญชีกลางเป็นผู้กาหนดการประชุม การทางาน และสถานที่ทางาน

การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์

ภาคผนวก 5
5-๕

2.7 นักพัฒนาโปรแกรมอาวุโส (Senior Programmer)
ต้องจัดหานักพัฒนาโปรแกรมอาวุโส ที่มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วย Java ไม่
น้อยกว่า ๕ ปี ผ่านการเขี ย นโปรแกรมไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ จานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน และจะต้องเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมู ล นักโปรแกรมต้องทางานที่กรมบัญชีกลางตามแผนงานที่กรมกาหนด นับจาก
วันที่ออกแบบแล้วเสร็จ จนถึงวันที่การพัฒนาระบบเสร็จสิ้น และต้องร่วมประชุมชี้แจงความคืบหน้าของการ
เขียนโปรแกรมประมาณทุก ๒ สัปดาห์ ห รือตามที่กรมกาหนด ทั้งนี้ให้ ทางกรมบัญชีกลางเป็นผู้กาหนดการ
ประชุม การทางาน และสถานที่ทางาน
2.8 นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)
ต้องจัดหานักพัฒนาโปรแกรม ที่มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วย Java ไม่น้อยกว่า
๓ ปี ผ่านการเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน โดยมีหลักฐานประกอบ นัก
โปรแกรมต้องทางานที่กรมบัญชีกลางตามที่กรมกาหนด นับจากวันที่ออกแบบแล้วเสร็จ จนถึงวันที่การพั ฒนา
ระบบเสร็จสิ้น และต้องร่วมประชุมชี้แจงความคืบหน้าของการเขียนโปรแกรมประมาณทุก ๒ สัปดาห์หรือตามที่
กรมกาหนด ทั้งนี้ให้ทางกรมบัญชีกลางเป็นผู้กาหนดการประชุม การทางาน และสถานที่ทางาน
2.9 System Operation
ต้องจัดหา System Operation จานวน ๒ คน ที่มีประสบการณ์ในการทางานด้าน
คอมพิวเตอร์ เช่น Network, System Administrator, System Engineer หรือ Technical Support ไม่น้อย
กว่า ๕ ปี โดยจะต้องแสดงใบรับรอง (Certificate) อย่างน้อย CCNP (Cisco Certified Network Professional
) หรือ MCSA (Microsoft Certified Administrator) หรือใบรับรอง (Certificate) ทางด้านเทคนิคจากผู้ผลิต
ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ หรือสูงกว่า เช่น CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) หรือ MCSE (Microsoft
Certified Engineer) เป็นต้น
2.10 Database Admin
ต้องจัดหา Database Admin จานวน ๒ คน ที่มีประสบการณ์ในการทางานด้านการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล มาไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยจะต้องแสดงใบรับรอง ทางด้านเทคนิคจากผู้ผลิตระบบ
ฐานที่เสนอ (Certificate) เช่น OCA (Oracle Database Administrator Certified Associate), MCDBA
(Microsoft Certified Database Administrator)
2.11 นักบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management Specialist)
ต้องจัดหานักบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน ๑ คน ที่มีประสบการณ์
ในการท างานด้า นการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ยงและตรวจสอบระบบความมั่ นคงปลอดภั ยด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีประสบการณ์ในการทางานด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยจะต้องแสดงใบรับรอง (Certificate) ด้านการบริหารความเสี่ยงระบบ
สารสนเทศ Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาทางด้าน
ความเสี่ยงของการบริหารโครงการด้านเทคนิค ความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านพร้อมใช้ของ
ระบบ เช่นระบบการกู้คืนระบบ (Disaster Recovery) และการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้งานของระบบ โดยต้อง
จัดทาตารางการใช้งานของผู้ใช้ระบบ (User Matrix) ทั้งหมด จัดทาแผนสารองฉุกเฉิน (Disaster Recovery
Plan: DRP) พร้อมทั้งร่วมทดสอบแผน และจัดทารายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านเทคนิค (IT Risk
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assessment) และต้องร่วมประชุมเพื่อให้คาปรึกษาความเสี่ยงประมาณทุก ๒ สัปดาห์หรือตามที่กรมกาหนด
ทั้งนี้ให้ทางกรมบัญชีกลางเป็นผู้กาหนดการประชุม การทางาน และสถานที่ทางาน
2.12 นักทดสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Tester)
ต้ อ งจั ด หาผู้ ท ดสอบความปลอดภั ย ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จ านวน ๒ คน ที่ มี
ประสบการณ์ในการทางานด้านการทดสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดย
จะต้องแสดงใบรับรอง (Certificate) ด้านการทดสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ GPEN (GIAC
Penetration Tester) หรือ CEH (Certified Ethical Hacker) โดยทาหน้าที่ทดสอบความปลอดภัยของระบบ
ตามผลการประเมินเสี่ยงด้านเทคนิค (IT Risk assessment) เช่น Web Application, Mobile Application,
Cyber Banking, e-Payment หรือ ระบบโครงสร้างขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
2.13 ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทาทุจริต (Fraud Management)
ต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทาทุจริต จานวน ๑ คน ที่มี
ประสบการณ์ในการทางานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทาทุจริตไม่น้อยกว่า ๑ ปี และ เคยให้
คาปรึกษาโครงการตรวจสอบการทุจริตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สาเร็จมาแล้วอย่างน้อย ๑ ระบบ
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การสนับสนุนและการฝึกอบรม

การสนับสนุนและการฝึกอบรม
1. การสนับสนุน
1.1 ผู้ขายจะต้องเตรียมบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพโดยมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
เพื่อบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลางทุกครั้งตามที่กรมร้องขอตลอดระยะเวลาการรับประกันโดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
1.2 ให้คําแนะนําและปรึกษาทางด้านวิชาการและการฝึกอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบบูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสังคม โดยความเห็นดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการในด้านนั้น ๆ ในระดับที่
เหมาะสมกับกรณีที่หารือ
1.3 ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความก้ า วหน้ า พั ฒ นาการทางด้ า นเทคโนโลยี ข องระบบบู รณาการฐานข้ อมู ล
สวัสดิการสังคม และการฝึกอบรมที่เกี่ยวเนื่อง
1.4 ให้คําแนะนําและคําปรึกษา เมื่อกรมบัญชีกลางต้องการเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบงานและการ
บรรยายหรือคําอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของเอกสารคู่มือระบบงานรวมถึงการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการที่จะแก้ไข
โปรแกรมระบบงานให้ดีขึ้น
1.5 ต้องเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาทําการ
ในกรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
1.6 หากผู้ ขายไม่ สามารถดํ าเนิ นการตามภาคผนวก 4 ได้ ผู้ ขายต้ องยิ นยอมให้ กรมบั ญชี กลางจ้ าง
บุคคลภายนอกในการให้บริการ ให้คําแนะนํา และคําปรึกษาแทน โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แทน
กรมบัญชีกลางทั้งหมด โดยกรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
2. การฝึกอบรม
2.1 ผู้ขายต้องจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรของกรมบัญชีกลางและส่วนราชการทั้งก่อนและหลังการ
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ ตามความจําเป็นต่อการทํางานโดยการจําลองระบบงาน
และฐานข้อมูล พร้อมการอบรมในหลักสูตรต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้
หลักสูตร
1. การปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
สําหรับผู้ควบคุมคอมพิวเตอร์
2. ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล

จํานวนผู้
เข้าอบรม
5

จํานวนวัน

คุณสมบัติผเู้ ข้าอบรม

3

เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
ที่เกี่ยวข้อง

3

3

3. IT Security

7

3

4. การพัฒนาโปรแกรมด้วยเครือ่ งมือ (Tools) ที่ใช้
ในการพัฒนาระบบงาน
5. ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ สําหรับผู้ดูแลระบบ

10

5

5

5
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จํานวนผู้
เข้าอบรม
6. ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ สําหรับผู้ใช้งานประเภท
50
เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
7. ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ สําหรับผู้ใช้งานประเภท
100
เจ้าหน้าที่หน่วยงานเจ้าของสวัสดิการ
หลักสูตร

จํานวนวัน

คุณสมบัติผเู้ ข้าอบรม

5

เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง

3

โดยกรมบัญชีกลางจะแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมให้ทราบ และผู้ขายต้องจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 1
ชุดสําหรับผู้เข้าอบรม 1 คน โดยมีเครื่องพิมพ์ให้ผู้เข้าอบรมใช้งานในวิชาที่มีภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดทําคู่มือ
ประกอบการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกคนในทุกหลักสูตร
กรมบัญชีกลางสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้ขายจัดอบรมซ้ําสําหรับบุคคลเดิมในทุกหลักสูตรอีกหนึ่งครั้ง ใน
กรณีที่กรมบัญชีกลางเห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้
2.2 ผู้ขายต้องจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและแผนการฝึกอบรมให้กรมบัญชีกลางเห็นชอบทุกหลักสูตร
และต้องแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร อย่างน้อย 15 วันทําการ
2.3 ผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสําหรับการฝึกอบรมในเรื่อง วิทยากร สถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม สื่อการสอน เอกสาร รวมทั้งอาหารว่างและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เอกสารคู่มือ
ผู้ขายจะต้องส่งมอบเอกสารคู่มือต่างๆ ไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ดังนี้
3.1 คู่มือและเอกสารทั้งหมดที่จัดทําให้กรม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมในเรื่องเนื้อหาสาระและ
รูปแบบการนําเสนอก่อน
3.2 ผู้ขายจะต้องส่งมอบเอกสารคู่มือต่างๆ ไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ดังนี้
1) Training Course Material สําหรับใช้ในการฝึกอบรม จํานวนอย่างน้อย ๑ ชุดพร้อม CD หรือ
DVD จํานวน ๑ ชุด ต่อผู้เข้ารับการอบรม ๑ คน
2) คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน ขั้ น ตอนการดู แ ลรั ก ษา และวิ ธี ก ารตั้ ง ค่ า อุ ป กรณ์ เป็ น เอกสารรู ป เล่ม
ภาษาไทยที่อ่านเข้าใจง่าย ตลอดจนซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน และเก็บอยู่ในรูปแบบ CD หรือ DVD จํานวน
อย่างน้อย ๑ ชุด
3) กรมมีสิทธิ์ที่จะสําเนาและ/หรือคัดข้อความบางส่วนของเอกสารและคู่มือใดๆ ที่ ผู้ขายส่งมอบ
ให้ภายใต้สัญญานี้ เพื่อให้ใช้งานภายในกรม
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1. การบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขและเปลีย่ นแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ผู้ขายต้องรับประกันการบํารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ทุ ก รายการที่ เ สนอ อั น เนื่ อ งจากข้ อ ผิ ด พลาดของการใช้ ง านอุ ป กรณ์ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์
เป็นระยะเวลา 2 ปี และในระยะเวลารับประกันต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
1.1 ผู ้ข ายต้อ งจัด ให้ม ีเ จ้า หน้า ที ่เ ข้า ดูแ ลตรวจสอบสภาวะการทํา งานของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ตาม
รายการในภาคผนวก 3 ตามกําหนดเวลา 3 เดือน/ครั้ง หากไม่ทําการบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาดังกล่าว ผู้ขาย
ต้องยอมให้กรมบัญชีกลางคิดค่าปรับครั้งละ 10,๐๐๐ บาท
1.2 ต้องรับประกันระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เสนอในโครงการนี้ ให้ กรมบัญชีกลาง
สามารถใช้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันรับมอบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และ
ในระหว่างระยะเวลารับประกันดังกล่าว ให้นําเงื่อนไขการบํารุงรักษาระบบการรับชําระเงินกลางของบริการ
ภาครัฐ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่กําหนด ตามภาคผนวก 3 และภาคผนวก 4
1.3 ต้องรับประกันและต่ออายุลิขสิทธิ์ของอุปกรณ์ตามภาคผนวก 3 ข้อ 4 เป็นระยะเวลา 1 ปีหลังจาก
หมดระยะเวลารับประกันตามโครงการ และกรณีที่อุปกรณ์ตามภาคผนวก 3 ข้อ 4 หมดการรับประกันของ
อุปกรณ์นั้นไปแล้ว กรมฯ ต้องสามารถใช้งานระบบการตรวจจับการโจมตี (ในระบบ Virtual Systems หรือ
Virtual Machine) ตามเทคโนโลยีที่เสนอ ในอุปกรณ์ได้แบบไม่จํากัดระยะเวลาหรื อขยายอายุลิข สิท ธิ์ข อง
อุปกรณ์ ตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
1.4 หากระบบคอมพิวเตอร์ ชํารุดบกพร่อง หรือไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด/หรือบางส่วนไม่ว่าติด
ตั้งอยู่ ณ สถานที่ใดตามที่กําหนดในสัญญา ความชํารุดนี้มิได้เกิดความผิดพลาดของกรมบัญ ชีกลาง ผู้ข าย
ต้อ งเริ่ม จัด การ ซ่อ มแซมแก้ไ ขให้อ ยู่ใ นสภาพดีไ ด้ดัง เดิม โดยไม่คิด ค่า ใช้จ่า ยใดๆ จากกรมบัญ ชีก ลาง โดย
ต้องเริ่มจากการซ่อมแซม แก้ไขภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลาง
1.5 ถ้า ผู้ข ายไม่สามารถเดิน ทางไปถึง สถานที่ติด ตั้ง เครื่อ งที่ขัด ข้อ งได้ภ ายในเวลาดัง กล่า ว ผู้ข าย
ต้องถูกปรับในอัตราชั่วโมงละ 10,000 บาท เศษของชั่วโมงนับเป็นหนึ่งชั่วโมง
1.6 ถ้า ซ่อ มแซมแก้ ไ ขไม่สํ า เร็จ ภายใน 4 ชั ่ว โมง ผู ้ข ายต้อ งนํ า เครื ่อ งสํ า รองที ่ม ีป ระสิท ธิภ าพ
เทียบเท่า หรือดีกว่า มาให้ใช้แทนไปจนกว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จสมบูรณ์
1.7 รับประกันความชํารุดบกพร่อง แก้ไข และปรับปรุง (Upgrade Version หรือ Release ใหม่) ของ
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและซอฟแวร์ ( Software หรือ Firmware ) ตามภาคผนวก 3 ให้
ทันสมัยตลอดเวลาเป็นระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันตรวจรับเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ๆ ใด
2. การชําระค่าปรับ
2.1 ในกรณีที่มีค่าปรับเกิดขึ้น ผู้ขายจะต้องชําระค่าปรับให้กรมภายใน ๗ วันนับแต่วันที่กรมแจ้งให้ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร
2.2 หากผู้ขายไม่ชําระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาดังกล่าว กรมมีสิทธิหักเงินค่าปรับจากเงินประกันสัญญา
หรือเรียกจากธนาคารผู้ค้ําประกันได้ทันที

