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7. ขอบเขตการดําเนินงาน 
7.1. ออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลคณะกรรมการธรรมาภิบาล

จังหวัด จํานวน 1 ระบบ โดยมีขอกําหนดในการพัฒนาตามหัวขอท่ี 

8. 

7.2. ดําเนินการติดต้ังและทดสอบระบบท่ีพัฒนา บนเคร่ือง Government 

Cloud ของสรอ. 
7.3. จัดหาอุปกรณเคร่ืองสแกนเอกสาร สําหรับใชสแกนเอกสารใน

โครงการ จํานวน 1 ชุด 
7.4. ฝกอบรมการใช งาน  ให แก เจ าหนา ท่ีของสํ านักบริหารงาน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และผูชวยผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

7.5. ดูแลรักษาและแกไขขอผิดพลาดจากการพัฒนาระบบ หลังจาก
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  ตรวจรับงานงวดสุดทาย เปน

ระยะเวลา 1 ป 
 

8. คุณสมบัติท่ัวไปของระบบ 
8.1. ขอกําหนดท่ัวไป 

8.1.1. ระบบงานท่ีพัฒนามีมีสถาปตยกรรมระบบเปนแบบ Web 

Based Application  
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8.1.2. สามารถสามารถทํางานไดบนระบบปฏิบัติการ Microsoft 

Windows Server เวอร ช่ั น  2012 แ ละระบ บฐาน ข อมู ล 

Microsoft SQL Server เวอรชั่น 2008/2012  

8.1.3. ระบบท่ีพัฒนาตองสอดคลองตามมาตรฐาน Web Content 

Accessibility Guidelines 2.0 :WCAG 2.0 ท่ีระดับเอ (A) 
เปนอยางนอย 

8.1.4. รองรับการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานภายนอกตาม

ม า ต ร ฐ า น  Web Services  
ในอนาคตได 

8.1.5. สามารถรองรับการใชงานของผู ใชไดหลายกลุม เชน 
เจาหนาท่ีของสํานักบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เจาหนาท่ีของ

จังหวัด/อําเภอ และประชาชนท่ัวไป เปนตน โดยมีระบบรักษา
ความปลอดภัย  และมีการกําหนดสิทธิของผูใชแตละประเภท
ในการแสดงขอมูลตาง ๆ  

8.1.6. มีการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูล รวมท้ัง
เง่ือนไขท่ีจําเปนของขอมูลท่ีผูใชงานบันทึกในแบบฟอรม
กอนสงขอมูล 
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8.1.7. สามารถรองรับการทํางานบน Internet Browser มาตรฐาน

ไดดังตอไปน้ี Internet Explorer เวอรชั่น 9 ข้ึนไป , Mozilla 

Firefox และ Google Chrome เวอรช่ันลาสุด 

8.2. การแสดงผลขอมูลทางหนาเว็บไซต (Front End) ประกอบดวย
หัวขอข้ันตํ่า ดังน้ี 
8.2.1. ขอมูลท่ัวไป 

8.2.1.1. แผนท่ีแสดงขอมูลคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด แยกเปนรายภาค เขตตรวจราชการ และ
จังหวัด 

8.2.1.2. จํานวนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ใน
แตละจังหวัด 

8.2.1.3. จํานวนอําเภอในแตละจังหวัด  

8.2.2. ขอมูลคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
8.2.2.1. ความเปนมาและอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

8.2.2.2. คูมือการปฏิบัติงานของกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด 

8.2.2.3. คูมือการเบิกคาใชจายในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
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8.2.2.4. ประกาศรับรองรายชื่อและทะเบียนรายชื่อ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

8.2.2.5. ประกาศรับรองรายชื่อท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด 

8.2.2.6. ประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด มี
รายละเอียด เชน ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยูปจจุบัน อาชีพ 
ประวัติการศึกษา การดํารงตําแหนง เปนตน 

8.2.3. ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด 
8.2.3.1. ผลการดําเนินงานของสํานักบริหารงาน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

8.2.3.2. ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิ
บาลจังหวัด ในพ้ืนท่ีแตละเขตตรวจราชการ แยกเปน
รายจังหวัด 

8.2.4. ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
8.2.4.1. คําสั่ง/ประกาศตางๆ/ขอวินิจฉัยของปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

8.2.4.2. กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

8.2.4.3. เอกสารเอกสารดาวนโหลด เชน แบบฟอรม
เก่ียวกับการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และ
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แบบฟอรมประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เปน
ตน 

8.2.5. ขอมูลการประชุม 
8.2.5.1. หนังสือเชิญประชุม 

8.2.5.2. วาระการประชุม 

8.2.5.3. รายงานการประชุม 

8.2.6. ท่ีอยูสํานักงาน และชองทางการติดตอ 
8.2.7. ลิงคหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
8.2.8. แผนผังเว็บไซต 

8.2.9. แสดงจํานวนผูเขาชมเว็บไซต (Counter) 

8.3. การจัดการเน้ือหาเว็บไซต (Back end) ประกอบดวยหัวขอ ดังน้ี 
8.3.1. สามารถบริหารจัดการขอมูล ประวัติกรรมการธรรมาภิบาล

จังหวัด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
8.3.1.1. ระบบสามารถรองรับการบันทึก และแกไข 

ขอมูลกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ตามรอบวาระ
การดํารงตําแหนง โดยตองมีหัวขอท่ีตองบันทึก อยาง
นอยดังน้ี 
• ตําแหนงของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

(กรรมการภาคประชาสังคม/สมาชิกสภาทองถ่ิน/
ภาคธุรกิจเอกชน) 



 

 

ลงนามผูจัดทํา 

ประธานกรรมการ ลงนาม...................................................................

 คร้ังที่...................... 

กรรมการ  ลงนาม...................................................................วัน

ที่....................... 

กรรมการ  ลงนาม...................................................................  

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.)   

โทร 0-2612-6000 ตอ 3307 

โทรสาร 0-2612-6011-12 
หนาท่ี 14 / 

32 

 

• ประวัติสวนตัว 

• ประวัติการศึกษา/การฝกอบรม 
• ประสบการณในการทํางาน 

8.3.1.2. สามารถนําเขา (Import) ขอมูลกรรมการธรร

มาภิบาลจังหวัด ในรูปแบบไฟล Excel ได โดยตอง
ทําการตรวจสอบความถูกตองกอนการนําเขา 

8.3.1.3. สามารถนําขอมูลออก (Export) ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส เชน Adobe Acrobat PDF, 

Microsoft Word หรือ Microsoft Excel เปนตน 
เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถพิมพเปนเอกสารขอมูล
ประกอบการดําเนินงานในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

8.3.1.4. ระบบสามารถรองรับการบันทึกขอมูลวาระการ
ดํารงตําแหนง ไดดังน้ี 
• สามารถแกไข เพ่ิมเติม ประวัดิกรรมการธรรมภิ

บาล จังห วัด ท่ี ดํ ารงตําแหน งและ ท่ีทดแทน
ตําแหนงวาง 

• สามารถกําหนด หรือแกไขรอบวาระการดํารง
ตําแหนงได   

• สามารถบันทึกวันท่ีประกาศรับรองรายช่ือ ในแต
ละจังหวัดได 
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• สามารถคํานวณวันครบวาระการดํารงตําแหนง
ในแตละจังหวัดได โดยนับจากวันท่ีประกาศ
รับรองรายชื่อ ไปจนครบวาระการดํารงตําแหนง 

8.3.1.5. ในกรณีท่ีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระ ระบบตองสามารถบันทึก
สาเหตุการพนจากตําแหนงกอนครบวาระได  

8.3.1.6. ในกรณีท่ีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ดํารง

ตําแหนงติดตอกันมาแลว 2 วาระ ระบบตองสามารถ
แจงเตือน เพ่ือใหในวาระถัดไปไมสามารถสมัครเขา
รับการสรรหาเปนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได  

8.3.1.7. สามารถส่ังพิมพสรุปรายงานขอมูลกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด ประกอบดวยรายงานอยางนอย 
ดังน้ี 
• รายงานกรรมการฯ พนจากตําแหนงกอนครบ

วาระ/ตามวาระ 

• รายงานกรรมการฯ ดํารงตําแหนงติดตอกัน 2 
วาระ 

• รายงานแยกประเภทตามตําแหนงของ กรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด (กรรมการภาคประชาสังคม/
สมาชิกสภาทองถ่ิน/ภาคธุรกิจเอกชน) 
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8.3.2. สามารถบริหารจัดการเน้ือหาท่ัวไปบนเว็บไซต  โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
8.3.2.1. สามารถกําหนดขอมูลรายละเอียดเน้ือหา เพ่ือ

ใชในการแสดงผลไดดังน้ี 

• หัวขอเร่ืองขอมูล (Title) 

• บทคัดยอขอมูล (Headline) 

• หมวดหมูของขอมูล (Category) 

• เน้ือหาขอมูล (Content) โดยตองรองรับการ

พิ ม พ เ น้ื อ ห า ใ น รู ป แ บ บ  WYSIWYG Editor 

(what you see is what you get)  

• รูปภาพประกอบเน้ือหา (Image) โดยสามารถใส

รูปภาพไดไมจํากัดจํานวนภายใน   Content  
เดียวกัน พรอมท้ังสามารถปรับยอหรือขยาย
รูปภาพได  

• ไฟลประกอบเน้ือหา (Document File) สามารถ
แ น บ ไ ฟ ล เ อ ก ส า ร ป ร ะ เ ภ ท ต า ง ๆ 

เชน .doc/.xls/.pdf และ .ppt สําหรับใหดาวน

โห ล ด ได ไม จํ า กั ด จํ าน วน ภ ายใน  Content  
เดียวกัน และมีการเก็บสถิติการดาวนโหลด 
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• คําสําคัญ (Keyword) สําหรับใชคนหาขอมูล

ภายใน Content   

• สถานะการแสดงผล (Status) สามารถกําหนดได
วาจะใหแสดง หรือซอนเน้ือหาบนหนาเว็บไซต 

• กําหนดวันท่ีตองการแสดงผล Content  

• กําหนดวันท่ีสิ้นสุดการแสดงผล Content 
8.3.2.2. สามารถกําหนดการเปดหรือปดการแสดงผลใน

สวนตางๆ ของเว็บไซตได  

8.3.2.3. สามาถเรียงลําดับขอมูลหรือเน้ือหาท่ีจะใหแสดง
บนเว็บไซตได 

8.3.2.4. สามารถรองรับการนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบ

ของไฟลเสียง (Sound Audio) และวดีิโอ (VDO 

Clip) พรอมท้ังรองรับการ Upload ไฟล video จาก 

YouTube ได 

8.3.3. สามารถบริหารจัดการขาวประชาสัมพันธ โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 
8.3.3.1. สามารถเพ่ิม แกไข หรือลบ เน้ือหาของขาวสาร 

8.3.3.2. มีระบบการพิมพเน้ือหาขาวในรูปแบบ 

WYSIWYG 
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8.3.3.3. สามารถใสบทคัดยอขอมูลหรือเน้ือหาขาวอยาง
ยอได และสามารถเช่ือมโยงขอมูลจากบทคัดยอ
ขอมูล เพ่ือเขาไปอานรายละเอียดได 

8.3.3.4. สามารถใสภาพประกอบเน้ือหา และสื่อ
มัลติมีเดียได 

8.3.3.5. สามารถแนบไฟล (Document File) ประกอบ
เน้ือหาขาวได 

8.3.3.6. สามารถกําหนดตําแหนงการแสดงผลของขาว
ในหนาตางๆ ของเว็บไซตได 

8.3.3.7. สามารถเรียงลําดับการแสดงผลของขาว
ประชาสัมพันธบนหนาเว็บไซต 

8.3.3.8. สามารถกําหนดวันในการเผยแพรและวันสิ้นสุด
การแสดงผล 

8.3.3.9. สามารถเปดใหผูใชงานแบงปน (Share) ขอมูล

ไปยัง Social Media ตางๆ เชน Facebook และ 

twitter เปนตน 

8.3.4. สามารถบริหารจัดการปฏิทินกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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8.3.4.1. สามารถแสดงกิจกรรมตางๆ ในรูปแบบของ
ปฏิทิน เพ่ือใชแจงขาวสารการจัดกิจกรรมบนหนา
เว็บไซต 

8.3.4.2. สามารถบันทึกช่ือ วัน เวลา และรายละเอียด
ของกิจกรรม 

8.3.4.3. สามารถเลือกสีในการแสดงผล 

8.3.4.4. สามารถเชื่อมโยงขอมูลจากปฏิทินกิจกรรม เพ่ือ
เขาไปอานรายละเอียด 

8.3.4.5. สามารถกําหนดวันในการเผยแพรและวันสิ้นสุด
ของแตละกิจกรรมน้ันๆ 

8.3.5. สาม ารถบริหาร จัดการระบบถาม-ตอบ  (Q&A) โดย มี
คุณสมบัติดังน้ี 
8.3.5.1. ระบบสามารถบันทึกคําถามผานทางหนา

เว็บไซตได  

8.3.5.2. มีระบบตอบรับอัตโนมัติ (Auto Email) ตอบ
กลับผูติดตอ  

8.3.5.3. สามารถแจงเตือนผูดูแลระบบผานทาง ระบบ/e-

mail เมื่อมีผูติดตอสงขอความในระบบถาม-ตอบ 
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8.3.6. สามารถบริหารจัดการเน้ือหาของคําถามท่ีพบบอย (FAQ) 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
8.3.6.1. สามารถเพ่ิม ลบ แกไข หมวดหมูของคําถาม 

8.3.6.2. สามารถเพ่ิม ลบ แกไขคําถามและคําตอบได 

8.3.6.3. สามารถกําหนดไดวาจะใหแสดง หรือซอน
คําถามท่ีพบบอย บนหนาเว็บไซต 

8.3.7. สามารถบริหารจัดการแบบสํารวจออนไลน โดยมีคุณสมบัติ
ดังน้ี 
8.3.7.1. สามารถออกแบบและสรางแบบฟอรมสํารวจ

ออนไลน พรอมฐานขอมูลได 

8.3.7.2. รองรับการสรางแบบสอบถามในรูปแบบตางๆ 
ดังน้ี 
• การสํารวจความพึงพอใจการใชบริการเว็บไซต 

• การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน (Online 

Poll) 

• การออกเสียงลงคะแนนตางๆ (Online Voting) 
8.3.7.3. สามารถกําหนดวันเร่ิมตน และสิ้นสุด ของการ

ทําแบบสอบถามได 

8.3.7.4. สามารถแสดงผลในรูปแบบตารางและกราฟ 
และจัดพิมพเปนรายงานได 
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8.3.7.5. สามารถสงออกขอมูลผลตอบแบบสอบถาม ให

อยูในรูปไฟล excel หรือ CSV ได 

8.3.7.6. มีระบบตอบรับอัตโนมัติ (Auto Email) ตอบ
กลับประชาชน  

8.3.7.7. สามารถแจงเตือนผูดูแลระบบผานทาง ระบบ/e-

mail เมื่อมีประชาชนทําแบบสํารวจออนไลน 

8.3.8. สามารถบริหารจัดการเว็บลิงค (Link Management) โดยมี
คุณสมบัติดังน้ี 
8.3.8.1. สามารถ เพ่ิม ลบ แกไขหมวดหมูของเว็บลิงค 

โดยมีหมวดหมูข้ันตน ดังน้ี 
• ลิงคเชื่อมโยงไปยังสวนงานภายใน 
• ลิ งค เชื่ อ มโย งไป ยั งห น วย งาน ภ าย น อก ท่ี

เก่ียวของ 
• ลิงคเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจ 

8.3.8.2. สามารถ  เพ่ิม ลบ แกไข ชื่อของเว็บไซต และ 

URL ได 

8.3.8.3. สามารถเรียงลําดับในการแสดงผลบนเว็บไซต
ได 
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8.3.8.4. สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลเว็บลิงคไดแก 
รูปภาพ ตัวอักษร ปุม เปนตน 

8.3.8.5. สามารถกําหนดใหเว็บลิงค ไปยังเว็บไซตเดิม
หรือใหเปดหนาใหม 

8.3.9. สามารถบริหารจัดการผูใช สําหรับระบบ Back End ของ
หนวยงานโดยมีคุณสมบัติดังน้ี 
8.3.9.1. สามารถจัดการผูใชงานในระบบได โดยผูดูแล

ระบบสมารถเพ่ิม ลบ แกไข ขอมูลผูใชงานระบบ 

8.3.9.2. สามารถจัดเก็บรายละเอียดผูใชงานระบบ เชน 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง กลุมงาน/สวน/สํานัก/กอง ท่ี

ผูใชงานสังกัด รหัสผูใชงาน (Username) รหัสผาน 

(Password) เปนตน 

8.3.9.3. สามารถเรียกดูรายละเอียดผูใชงานระบบตาม
เง่ือนไขตางๆ เชน ช่ือ-นามสกุล หนวยงานท่ีสังกัด 
เปนตน 

8.3.9.4. สมารถกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลในระบบ
ได 

8.3.9.5. สามารถเพ่ิม แกไข กลุมผูใชงานได 
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8.3.9.6. สามารถจัดการรหัสผูใช (Password) โดย

สามารถ Reset Password ได เปนตน 

8.3.9.7. สามารถแกไขรหัสผานและกําหนดเวลาการเป
ลี่ยรหัสได 

8.3.9.8. สามารถจัดเก็บประวัติการเขาและออกจาก
ระบบงานของแตละผูใชงานได 

8.3.9.9. สามารถกําหนดสถานะของผูใชงาน 

(Active/Inactive) ในการเขาใชงานระบบได 

8.3.9.10. สามารถเรียกดูขอมูลรายชื่อผูใชงานท้ังหมดท่ี
สรางไวได เปนตน 

8.4. การคนหาขอมูล 
8.4.1. สามารถคนหาขอมูลประวัติของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

ไดจากคําคนและรายการคนหาอยางนอย ดังตอไปน้ี 
8.4.1.1. ชื่อ-นามสกุล กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

8.4.1.2. ตําแหนงของ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
(กรรมการภาคประชาสังคม/สมาชิกสภาทองถ่ิน/ภาค
ธุรกิจเอกชน) 

8.4.1.3. พนจากตําแหนงกอนครบวาระ 
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8.4.1.4. รายชื่อภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก/ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคเหนือ/ภาคใต) 

8.4.1.5. รายชื่อจังหวัด 

8.4.1.6. รายเขตตรวจราชการ 

8.4.2. สามารถคนหาและเรียกดูขอมูลประวัติของ กรรมการธรรมาภิ
บาลจังหวัด ไดจากแผนท่ีประเทศไทย 

8.5. การฝกอบรม 
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการจัดฝกอบรมการใช

งานระบบ ใหเจาหนาท่ีของสํานักบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

จังหวัด โดยแบงเปน 2 หลักสูตรดังน้ี 

8.5.1. หลักสูตรสําหรับผูดูแลระบบ (Admin) จํานวนไมนอยกวา 15 

ทาน ระยะเวลา 2 วัน 
8.5.2. หลักสูตรสําหรับผูชวยผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

จํานวนไมนอยกวา 30 ทาน ระยะเวลาครึ่งวัน 
 

9. คณุลักษณะพ้ืนฐานของอุปกรณในโครงการ 

อุปกรณสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร  แบบท่ี 2 จํานวน 1 ชุด 

โดยมีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปน้ี 
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9.1. เปนเคร่ืองสแกนเอกสารแบบ Flatbed สามารถสแกนเอกสารไดท้ังสี
และขาวดํา 

9.2. เปนสแกนเนอรปอนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder)  
9.3. สามารถสแกนเอกสารพรอมกันไดท้ังดานหนาและดานหลัง 

9.4. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi  

9.5. มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 25 ppm  

9.6. สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4  

9.7. มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 
 

10. ระยะเวลาดําเนินงานและแผนการดําเนินงาน 

ภายใน  150 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 

11. การสงมอบงาน  

การสงมอบงานแบงเปน 3 งวดงาน ดังน้ี 

11.1. งวดท่ี 1 :  สงมอบภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
ประกอบดวยเอกสารดังน้ี 
11.1.1. รายงานสรุปความตองการและแผนการดําเนินงาน จํานวน 

2 ชุด 
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11.2. งวดท่ี 2 :  สงมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
ประกอบเอกสารดังน้ี 

11.2.1. รายงานการศึกษาวิเคราะหและออกแบบระบบ จํานวน 2 
ชุด ประกอบดวยหัวขอดังน้ี 

11.2.1.1. Logical Data Flow Diagram  

11.2.1.2. Entity Relationship Diagram (ER 

Diagram) 

11.2.1.3. Data Dictionary 

11.2.1.4. Screen Design 

11.2.1.5. Report Design 

11.3. งวดท่ี 3: สงมอบภายในระยะเวลา 150 วัน นับจากวันลงนามใน
สัญญา ประกอบดวย 
11.3.1. ระบบฐานขอมูลคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด จํานวน 

1 ระบบ พรอม ท้ั งลิขสิทธิ์ และ Source code ท้ั งหมด ท่ี
เก่ียวของ 

11.3.2. อุปกรณสแกนเนอร พรอมคูมือการใชงาน จํานวน 1 ชุด 
11.3.3. คูมือการใชงานระบบท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 

11.3.3.1. คูมือการติดต้ังระบบ จํานวน 2 ชุด 
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11.3.3.2. คูมือการใชงานสําหรับผูดูแลระบบ (Admin) 

จํานวน 20 ชุด 

11.3.3.3. คูมือการใชงานสําหรับผูชวยผูตรวจราชการ

สํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 60 ชุด 

11.3.3.4. สําหรับจัดฝกอบรบ จํานวน 15 ชุด 

11.3.3.5. ไฟลคูมือการใชงานระบบท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

ในรูปแบบ DVD จํานวน 4 ชุด 

11.3.4. เอกสาร System Document ฉบับสมบูรณ จํานวน 2 ชุด 
11.3.5. รายงานผลการต้ังติดและรายงานผลการสอบระบบ จํานวน 

2 ชุด  

11.3.6. รายงานผลการฝกอบรมเจาหนาท่ี จํานวน 2 ชุด 

 
12. การติดต้ังและการทดสอบระบบ 

12.1. ผู รับจางตองติดต้ังระบบงานในโครงการน้ี อยางถูกตองและ
สามารถทํางานไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพตรงตามความ
ตองการของ สํานักบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

12.2. ทดสอบการทํางานของระบบงานในโครงการ โดยทําการทดสอบ
รวมกันระหวางผูรับจาง และ สํานักบริหารงานคณะกรรมการธรร
มาภิบาลจังหวัด 
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12.3. ในระหวางท่ีทําการทดสอบระบบงานในโครงการ หากรายการ
ใดไดรับความเสียหายระหวางการทดสอบ และสงผลใหเกิด
ขอบกพรองของระบบคอมพิวเตอร และ/หรือเกิดจากความบกพรอง
ของบุคลากรของผูรับจาง ผูรับจางจะตองทําการซอมแซม แกไข 
โดยไมคิดคาใชจายใดๆ จาก สรอ. 

12.4. ในกรณีผลการทดสอบการทํางานของระบบสารสนเทศยังไม
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตามท่ีกําหนดความตองการ  
ผู รับจางจะตองทําการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหการทดสอบผาน
เงื่อนไขตามขอกําหนดดังกลาว 

 
13. การตรวจรับ 

13.1. สรอ. จะถือวาการตรวจรับระบบเสร็จสิ้นสมบูรณตอเมื่อได
ทดสอบการใชงานระบบท้ังหมดแลววาสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสํานักบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดตรวจรับงาน สรอ. ในโครงการน้ีเสร็จสมบูรณเชนกัน 

13.2. สรอ. จะตรวจรับงานเมื่อผูรับจาง ไดดําเนินการดังตอไปน้ีเสร็จ
เรียบรอยแลว 
13.2.1. ติดต้ังและทดสอบระบบท้ังหมดในโครงการน้ีเรียบรอย 

13.2.2. สงมอบงานตามหัวขอ “การสงมอบงาน” ครบถวน 
13.3. ระบบท้ังหมดน้ีตองสามารถใชงานและมีประสิทธิภาพท้ังหมด 

สรอ. จึงจะตรวจรับงานให ถาระบบงานสวนใด ไมสามารถใชงาน
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ได สรอ. จะไมตรวจรับงานท้ังหมดใหแก ผูรับจาง จนกวาระบบ
ท้ังหมดจะสามารถใชงานไดสมบูรณ 

14. การชําระเงิน  
โครงการฯ มีรายละเอียดการชําระเงิน ดังน้ีดังน้ี 

งวดท่ี 1: จายรอยละ 10 ของวงเงิน เมื่อผู รับจางสงมอบงวดงานท่ี 1 
ครบถวน สมบูรณ ถูกตองทุกรายการ และคณะกรรมการไดตรวจรับพัสดุไว
แลว 

งวดท่ี 2: จายรอยละ 40 ของวงเงิน เมื่อผู รับจางสงมอบงวดงานท่ี 2 
ครบถวน สมบูรณ ถูกตองทุกรายการ และคณะกรรมการไดตรวจรับพัสดุไว
แลว 

งวดท่ี 3: จายรอยละ 50 ของวงเงิน เมื่อผู รับจางสงมอบงวดงานท่ี 3 
ครบถวน สมบูรณ ถูกตองทุกรายการ และคณะกรรมการไดตรวจรับพัสดุไว
แลว 

 

15. ประมาณราคากลาง 

 

16. การเสนอลดราคาข้ันตํ่า 

 

17. หลักค้ําประกันซอง 
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ผูเสนอราคา ตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสาร

ขอเสนอดานขอบเขตการดําเนินงาน จํานวนรอยละ 5 ของวงเงินในการ

จัดหา โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแตวันยื่น
ซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 

 

18. การรับประกันผลงานและการบํารุงรักษา 
18.1. การใหบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข ผูรับจางตองทําการ

บํารุงรักษาซอมแซมแกไขระบบใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีดังเดิม
ตลอดระยะเวลาท่ีรับประกัน โดยระยะเวลาท่ีรับประกันจะเร่ิม

นับต้ังแตวันถัดจากวันตรวจรับงานผานไปเปนระยะเวลา 1 ป และ
ระหวางรับประกันผลงาน ผู รับจางตองจัดสงพ นักงานเข า

ดําเนินการบํารุงรักษาระบบ เปนประจําในภาวะปกติอยางนอย 4 
คร้ัง  

18.2. การแจงเหตุในกรณีมีขอผิดพลาด ตองสามารถรับแจงไดทุกวัน
ทํ าก าร ท้ั งทางโทรศัพ ท  โทรศัพ ท เคลื่ อน ท่ี  และจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (E-mail) โดยหลังจากท่ีผูรับจางไดรับแจงเหตุแลว

จะตองตอบกลับภายใน 1 ชั่วโมง 
18.3. ในกรณีท่ีระบบงานในโครงการ เกิดขัดของ ทําใหไมสามารถใช

งานได ผูรับจางจะตองเร่ิมใหคําแนะนํา ปรึกษา และเริ่มดําเนินการ
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แกไขใหแลวเสร็จภายใน 48 ชั่วโมงในเวลาทําการ นับแตเวลาท่ี
ไดรับแจง 

18.4. การซอมแซม แกไข 
18.4.1. หลังจากผู รับจางรับทราบปญหาแลว ผู รับจางจะตอง

รับผิดชอบในการแกไขปญหา ซอมแซมระบบตางๆ จน
สามารถใชงานไดตามปกติดังเดิม และตองแจงวันท่ีคาดวา
จะแกไขปญหาแลวเสร็จใหทาง สรอ. ทราบ 

18.4.2. ผูรับจางจะตองสงมอบเอกสารการวิเคราะหและออกแบบ
หากมีการปรับปรุงหรือแกไขระบบ 

 
19. เงื่อนไขการปรับ 

19.1. ในกรณีท่ีผูรับจางไมสามารถใหบริการไดตามเง่ือนไขท่ีกําหนด

ไวในเอกสารน้ี ผูรับจางจะตองเสียคาปรับใหในอัตรารอยละ 0.1 

ของมูลคาสัญญาท้ังหมดตอวัน แตตองไมตํ่ากวาวันละ 100 บาท 
จนกวาจะสามารถสงมอบงานไดตามปกติโดยเศษของวันจะถือเปน

หน่ึงวันเต็ม แตไมเกินรอยละ 10 ของมูลคางาน 

19.2. คาปรับท่ีผูรับจางตองชําระใหจายแก สรอ. ภายใน 5 วันนับจาก
วันท่ีไดรับแจงใหชําระ หากพนจากกําหนดดังกลาวโดยไมแจง
ขอขัดของใหทราบ สรอ.จะดําเนินการตามขอกําหนดในสัญญา
ตอไป 


