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๑. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันมีการพัฒนามาตราานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือมาตราานไอทีจานวนมาก
และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานส่งเสริมการทาธุรกรรมทางอิเลบกทรอนิกส์ หากแต่มาตราานดังกล่าวยังขาดระบบการ
จัดการเพื่อให้เข้าถึงและสืบค้นข้อมลลได้สะดวก ทาให้การเผยแพร่และส่งเสริมการใช้งานมาตราานนั้นขาดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ระบบจัดเกบบข้อมลล Code and Messaging Repository (CMR) เป็นระบบที่จะช่วยอานวยความ
สะดวกในการจั ดทาคาศัพท์ที่เกี่ย วข้อ งกับ มาตราานเพื่อให้ การสื บค้นหามาตราานทาได้โ ดยง่าย รวมทั้งจัดเกบ บ
มาตราานตั้งแต่เริ่มพัฒ นาและการปรั บปรุงแก้ไขในแต่ละครั้งพร้อมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ ที่จาเป็นกับการใช้
มาตราานทั้งที่เป็นแผนผังการทางานมาตราาน (Diagram) และอื่นๆ ทาให้ผล้สนใจใช้งานมาตราานจะทาได้สะดวก
ยิ่งขึ้น
ระบบจัดเกบบข้อมลล Code and Messaging Repository (CMR) นั้นเป็นทั้งระบบที่ทาหน้าที่เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการทางานด้านมาตราาน เพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การพัฒนาแอพพลิเคชั่น และระบบจัดเกบบที่ดีนั้นเป็น
หัวใจสาคัญของการประมวลผลมาตราานธุรกรรมทางอิเลบกทรอนิกส์ เนื่องจากเมื่อมาตราานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทาให้มีจานวนข้อมลลเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล และหากไม่มีระบบการจัดเกบบที่ดีนั้นจะทาให้เกิดการโต้แย้ง เนื่องจากในแต่
ละอุตสาหกรรมจะมีการนามาตราานไปใช้งานตามกลุ่มงาน ดังนั้นข้อมลลที่มีการทาความตกลงเป็นกลุ่มย่อยๆ เช่นใน
market practice group นั้นจะมีความแตกต่างกันเพราะอยล่กันคนละอุตสาหกรรม จึงจาเป็นต้องมีแพลตฟอร์มกลาง
ที่เป็นข้อสรุปของมาตราานข้อมลลที่จะใช้แลกเปลี่ยนกัน
ตัวอย่างการจัดเกบบข้อมลล Repository ที่ดีนั้นจะเหบนได้จากวิธีการของมาตราานสากล ISO 20022 นั้นจะมี
การทาข้อมลลเพิ่ม Data Dictionary และ Business Process Catalogue ที่เน้นไปในส่วนการเกบบรักษาข้อมลลที่เป็น
ภาษาอังกฤษในสิ่งแวดล้อมการทางานที่อาจมีความเข้าใจแตกต่างจากที่ประเทศไทยใช้อยล่ ดังนั้น การทางานของ
โครงการนี้นั้น จะเป็นการจัดทา Data Dictionary สาหรับมาตราานเพื่อให้ผล้เข้าถึงในประเทศไทยเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะ
ใช้ตัวอย่างและวิธีการอธิบายตามสิ่งแวดล้อมการทางานในประเทศไทยเป็นหลัก หากแต่ในส่วนข้อมลลกลางนั้นสามารถ
ใช้งานร่วมกับประเทศอาเซียนอื่นๆ ได้เพราะเป็นการทางานที่ไม่ขัดกับมาตราานสากล
ในส่วนของการทา Business Process Catalogue นั้นโครงการนี้จะสนับสนุนให้มีการทาตัวอย่าง scenario
หรื อ กรณี ศึกษาเพื่ อน าไปใช้ทดสอบมาตราานข้ อความกลางในการสื บค้น และแลกเปลี่ ยนข้อมล ล ได้ เช่ น กรณี ที่
มาตราานนี้สาหรับผล้ใช้งานที่เป็นผล้ประกอบการ จะแตกต่างจากผล้ใช้งานที่เป็นสถาบันการเงิน และกรณีที่มาตราานที่
สร้างขึ้นเพื่อกฎการใช้งานลักษณะการชาระเงินด้วยเชบค จะแตกต่างกับกฎการใช้งานลักษณะการชาระเงินด้วยการโอน
เงินระหว่างธนาคาร ดังนั้น การทา catalogue นี้จะช่วยสนับสนุนให้ผล้สนใจมาตราานนามาตราานและตัวอย่าง
กรณีศึกษาไปใช้งานได้ทันที
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๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดซือ้ ซอฟต์แวร์ที่จาเป็น สาหรับรองรับการพัฒนาและการทางานของระบบจัดเกบบข้อมลลมาตราาน
ธุรกรรมทางอิเลบกทรอนิกส์ (E-Transaction Standards Code and Message Repository - CMR)
๒.๒ เพื่อจัดเกบบ และปรับปรุงแก้ไขข้อมลลมาตราานทางธุรกรรมทางอิเลบกทรอนิกส์ให้ทันสมัยอยล่เสมอ
๒.๓ เพื่ออานวยความสะดวกในการค้นหาข้อมลลมาตราานทางธุรกรรมทางอิเลบกทรอนิกส์
๓. ขอบเขตการดาเนินงาน
๓.๑ จัดซื้อ และติดตั้งซอฟต์แวร์ ตามรายการในข้อ ๔ ณ เครื่องแม่ข่าย และสถานที่ที่ สพธอ. กาหนด
๓.๒ จัดทาแผนการติดตั้ง และทดสอบการทางานของซอฟต์แวร์ติดตั้งในข้อ ๓.๑ รวมถึงการทา
Configuration ให้สามารถทางานได้กับเครื่องแม่ข่าย และระบบเครือข่ายที่ สพธอ. กาหนด
๓.๓ จัดฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ที่จัดหาในโครงการแก่เจ้าหน้าที่ผล้ดลแลระบบของ สพธอ.
๓.๔ จัดทาเอกสารคล่มือต่างๆของซอฟต์แวร์ที่จัดหาในโครงการ
๔. ข้อกาหนดคุณสมบัติทางเทคนิค
๔.๑ ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล จานวน ๑ ชุด
ระบบจัดการาานข้อมลล (Database Management System) สาหรับติดตั้งที่เครื่องแม่ข่ายสาหรับ
าานข้อมลล (Database Server) จานวน ๒ Processor License มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
๔.๑.๑ เป็ นระบบจั ดการาานข้อมลลเชิงสั มพันธ์ที่สนับสนุนการทางานแบบออบเจบกต์ (Object Relational Database Management System)
๔.๑.๒ สามารถทางานบนระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๔.๑.๓ สนับสนุนเนบตเวิร์คโพรโตคอลแบบ TCP/IP , HTTP , FTP และ WebDAV
๔.๑.๔ าานข้อมลลที่มีระบบ Lock ข้อมลลในระดับ Row Level Locking ซึ่ง Database Engine
จัดการได้เอง โดยต้องไม่มีการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม และต้องไม่มีการเปลี่ยนไปเป็นแบบ Page
Locking ในกรณีที่มีการ Lock Record จานวนมากๆ
๔.๑.๕ การ Read และ Write ข้อมลลจะต้องไม่ block ซึ่งกันและกัน เมื่อมี Transaction ที่ทาการ
เปลี่ยนแปลงข้อมลลแต่ยังไม่มีการ Commit หรือ Rollback ผล้ใช้งานอื่นจะต้องสามารถอ่านข้อมลล
ใน Row นั้นได้ โดยเหบนข้อมลลของชุดก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลง
๔.๑.๖ ผล้ ใช้ งานสามารถเรี ยกข้ อมล ลเก่ าที่ ถล กลบและ Commit ไปแล้ ว กลั บมาได้ โดยใช้ SQL
Command ได้ หรือสามารถเรียกข้อมลลโดยผ่าน Isolation Level ต่อไปนี้ คือ Uncommitted
Read, Cursor Stability, Read Stability และ Repeatable Read
๔.๑.๗ สามารถทา Resume-able Space Allocation ได้ ซึ่งผล้ดลแลระบบสามารถหยุดการทางานใหญ่
ของาานข้อมลล เช่น การ Batch update และ การ Load data ไว้ชั่วคราว โดยไม่กระทบการ
ทางานปกติของาานข้อมลล หรือสนับสนุนการทา Restart Load กล่าวคือ ถ้ามีการ Load Data
แล้ว เกิดมีปัญหาขึ้น ผล้ดลแลระบบสามารถทาการ Load Data ใหม่ ใกล้เคียงกับจุดที่เกิดปัญหา
โดยการใช้ Restart Option
๔.๑.๘ สามารถทาการเกบบข้อมลลและแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีระบบจัดเรียงลาดับ
ภาษาไทย โดยเรี ยงตามลาดับตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยโปรแกรมในการ
เรียงลาดับ (Sort) จะมีอยล่ใน Kernel ของระบบจัดการาานข้อมลล ตามมาตราาน สมอ. ๖๒๐๒๕๓๓
๔.๑.๙ สามารถทา Password Management ดังต่อไปนี้ได้บน Database Engine ที่นาเสนอ
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๒

๔.๑.๙.๑
๔.๑.๙.๒
๔.๑.๙.๓
๔.๑.๙.๔

กาหนดอายุการใช้งานของ Password
กาหนดจานวนครั้งในการใส่ Password ผิด
กาหนดการใช้ Password ซ้า
มีกฎบั งคับในการกาหนด Password ของ user เพื่อป้องกันการคาดเดา
password โดยผล้บุกรุก
๔.๑.๑๐ รองรับการทางานกับข้อมลลรลปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้ Character, Variable Character,
Number, Date, BLOB, XML และต้องสามารถจัดเกบบข้อมลลที่เป็น LOB
๔.๑.๑๑ สามารถทาการจัดการกับข้อมลลที่มีรลปแบบเป็น XML ได้
๔.๑.๑๒ รองรับการพัฒนาเวบบเพจ โดยใช้ Stored Procedures หรือ รองรับการพัฒนาเวบบเพจ โดยใช้
ภาษา JAVA
๔.๑.๑๓ สามารถรองรับจานวนผล้ใช้ได้โดยไม่จากัดจานวน
๔.๒ ซอฟต์แวร์ Web Server และ Application Server จานวน ๑ ชุด
ซอฟต์แวร์ Web Server และ Application Server สาหรับติดตั้งที่เครื่องแม่ข่าย จานวน ๒ Processor
License มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
๔.๒.๑ รองรับมาตราานการทางานของโปรแกรมในลักษณะ J2EE
๔.๒.๒ รองรับการพัฒนาและใช้งานของโปรแกรม JAVA Server Page (JSP), Java Servlets และ Java
Framework
๔.๒.๓ รองรับการพัฒนาและใช้งานของโปรแกรมแบบ Enterprise Java Beans (EJB)
๔.๒.๔ รองรับการพัฒนาและใช้งานของโปรแกรมแบบ Java Message Service (JMS)
๔.๒.๕ สนับสนุนมาตราาน Java JDK 1.3 หรือ JAVA EE หรือสลงกว่า
๔.๒.๖ สนับสนุนมาตราาน JTS หรือ JTA, JDBC, JNDI, RMI หรือ IIOP, HTTP 1.1
๔.๒.๗ รองรับการเข้าถึงข้อมลลในระบบจัดการาานข้อมลลได้หลายชนิด เช่น Oracle, SQL Server หรือ
DB๒ เป็นต้น
๔.๒.๘ รองรับมาตราานข้อมลลแบบ XML
๔.๒.๙ สนับสนุนการทางานบนระบบปฏิบัติการ Windows Linux, และ Unix ได้เป็นอย่างน้อย
๔.๒.๑๐ รองรับระบบความปลอดภัยต่อไปนี้
๔.๒.๑๐.๑ สามารถทา Basic authentication เพื่อทาการเข้าถึง Web resources
๔.๒.๑๐.๒ สนับสนุน authentication ผ่าน Single Sign On และ สนับสนุนมาตราาน LDAP
๔.๒.๑๐.๓ สามารถทา authentication and authorization ได้แก่ JAAS,
Java
Cryptographic Extension (JCE)
๔.๒.๑๑ สนับสนุนในการทา Web Services ซึ่งได้แก่ Simple Object Access Protocol (SOAP),
Universal Description Discovery and Integration (UDDI), Web Services Description
Language (WSDL)
๔.๒.๑๒ สามารถทางานร่วมกับ Web Server ได้แก่ Oracle HTTP server, Apache Server,
Internet Information Services หรือ IBM HTTP Server ได้เป็นอย่างน้อย
๔.๒.๑๓ มีลิขสิทธิ์รองรับการใช้งานอย่างถลกต้องบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๔.๓ ซอฟต์แวร์ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Document Repository System) จานวน ๑ ชุด
ซอฟต์แวร์ระบบจัดการเอกสารอิเลบกทรอนิกส์ (Document Repository System) มีคุณสมบัติอย่างน้อย
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ดังนี้
๔.๓.๑ เป็นโปรแกรมที่ทางานแบบ Web-based Application มีสถาปัตยกรรมในลักษณะ Multi-Tier
Architecture
๔.๓.๒ ระบบฯทาการจัดเกบบข้อมลลเอกสารอิเลบกทรอนิกส์และดัชนีกากับของเอกสารอิเลบกทรอนิกส์
แยกออกจากกัน โดยข้อมลลเอกสารอิเลบกทรอนิกส์จะถลกจัดเกบบใน Document Storage
ภายในระบบฯ และจะจัดเกบบดัชนีกากับเอกสารถลกในาานข้อมลล RDBMS ที่เสนอ
๔.๓.๓ มี Search Engine ที่ใช้ในการคัดค้นข้อมลลแบบ Full-Text สาหรับเอกสารอิเลบกทรอนิกส์
แบบ Text-based เช่น Microsoft Office file, PDF (Text) file และ Text/XML file
เป็นต้น
๔.๓.๔ สามารถสร้างตล้เอกสารในการจัดเกบบเอกสารอิเลบกทรอนิกส์หรือภาพเอกสารได้ โดยแต่ละตล้
เอกสารจะมีคุณสมบัติอิสระแตกต่างกัน
๔.๓.๕ สามารถกาหนดดัชนีกากับเอกสาร (Index Data) ได้ และสามารถกาหนดประเภทของดัชนี
กากับเอกสารได้หลายประเภท ได้แก่ ตัวอักษร, ตัวเลข, วันที่, เดือน หรือ หน่วยเงิน เป็น
ต้น
๔.๓.๖ สามารถจัดเกบบเอกสารอิเลบกทรอนิกส์ เข้าสล่ระบบ โดยวิธีการ scan ในลักษณะ Webscanning จากหน้าจอระบบฯ และ/หรือ โดยวิธีการแนบไฟล์รลปภาพเอกสารแบบ JPG,
GIF, PDF, BMP และ เอกสารอิเลบกทรอนิกส์ที่อยล่ในรลปไฟล์ของ Microsoft Office, PDF
(Text) และ Text/XML files และ Digital files เช่น AVI, WAV, VDO Clippings ได้
๔.๓.๗ มีโปรแกรมนาเข้าภาพเอกสารแบบ Web-scanning ซึ่งที่เป็น Web-based Application
ที่สามารถจัดเกบบข้อมลลภาพ (Image) จากเครื่อง Scanner ที่ใช้ driver แบบ Twain โดย
สามารถเพิ่มข้อมลลภาพใหม่, หรือทาการแทรกหรือลบภาพเอกสารจากเอกสารภาพชุดเดิม
หรือชุดเอกสารใหม่ ได้ไม่จากัดจานวนหน้า
๔.๓.๘ สามารถกาหนด Version ของเอกสารที่จัดเกบบในแต่ละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดย
ระบบฯ จะแสดง Version ของเอกสารชัดเจนเพื่อให้ผล้ใช้สามารถเลือกดลได้ตามต้องการ
๔.๓.๙ มีฟังก์ชั่น Check-in / Check-out สาหรับการปรับปรุงเอกสารที่ใช้งานร่วมกันหลายคน
๔.๓.๑๐ สามารถค้นหาเอกสารอิเลบกทรอนิกส์ที่จัดเกบบในระบบฯ ได้จาก ดัชนีกากับเอกสาร (Index
Data) ที่ระบุไว้ในตอนจัดเกบบเอกสารฯ และ/หรือ ได้จากเนื้อข้อความเอกสารฯ (Full-Text
Data)
๔.๓.๑๑ กรณีค้นหาจากเนื้อข้อความเอกสารฯ (Full-text Data) นั้น ระบบสามารถค้นหาในไฟล์
เอกสาร Text-based ประเภทต่างๆ เช่น Microsoft Office file, PDF (Text) file และ
Text/XML file เป็นต้น
๔.๓.๑๒ ภาพเอกสารฯ ที่ ไ ด้ จ ากการคั ด ค้ น สามารถแสดงภาพในลั ก ษณะ ภาพเตบ ม จอ (Full
page/screen) และ/หรือ ภาพเลบกหลายภาพ (Thumbnail) ได้
๔.๓.๑๓ สามารถเลือกจัดการแสดงภาพเอกสารฯที่ได้จากการค้นหาได้หลายลักษณะ เช่น ย่อ-ขยาย
ภาพ (zoom) , ขยายเฉพาะส่วน (Magnify), หมุนภาพ (Rotate: 90 180 270 degree) ,
เพิ่มแถบสี (Highlight) หรือ สร้าง Annotation ได้
๔.๓.๑๔ สามารถแสดงลายน้า (Watermark) บนภาพเอกสารที่ได้จากการค้นหา โดยแสดงลายน้า
บนภาพเอกสารฯ ได้ทั้งเมื่อแสดงบนจอภาพและ/หรือพิมพ์เอกสารฯ ซึ่งลายน้าที่แสดงบน
ภาพเอกสารฯนั้น สามารถเป็นได้ทั้งสัญลักษณ์ Logo หน่วยงาน และ/หรือ ชื่อผล้ใช้งาน,
วันที่แสดงหรือพิมพ์ภาพเอกสารฯ
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๔.๓.๑๕ มีระบบรักษาความปลอดภัยของเอกสารอิเลบกทรอนิกส์ที่จัดเกบบในระบบฯ ได้ หลายระดับ
เช่น ระดับตล้เอกสาร, ระดับเอกสาร และ/หรือ ระดับประเภทเอกสาร
๔.๓.๑๖ มีการเข้ารหัสข้อมลล (Encryption) ของเอกสารอิเลบกทรอนิกส์ที่จัดเกบบใน Document
Storage ภายในระบบฯโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการเข้าถึงเอกสารอิเลบกทรอนิกส์โดยไม่ได้
รับอนุญาต
๔.๓.๑๗ สามารถ Export ข้อมลลที่ค้นหาได้ในรลปแบบ XML ทั้งส่วนที่เป็นเอกสารอิเลบกทรอนิกส์แต่
ละชุด และ/หรือดัชนีกากับเอกสาร
๔.๓.๑๘ มี Web Service รองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานอื่นๆ เพื่อใช้ในการนาเข้าและคัดค้นเอกสาร
อิเลบกทรอนิกส์
๔.๓.๑๙ สามารถเชื่อมต่อกับ Active Directory Server หรือ LDAP Server เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบยืนยันผล้ใช้งานของระบบฯได้
๔.๔ ซอฟต์แวร์ระบบ Web Service Gateway จานวน ๑ ชุด
ซอฟต์แวร์ระบบ Web Service Gateway จะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
๔.๔.๑ เป็นซอฟต์แวร์จัดการเรื่องการรักษาความปลอดภัยสาหรับ Web Service
๔.๔.๒ มีเครื่องมือในการบริหารระบบในลักษณะ Web-Based
๔.๔.๓ มีเครื่องมือให้ผล้ดลแลระบบสามารถประมวลผลรายงานการใช้งาน
๔.๔.๔ มีเครื่องมือให้ผล้ดลแลระบบสามารถประมวลผลรายงานการใช้งาน
๔.๔.๕ สามารถตรวจสอบข้อมลล HTTP Parameters, REST query/POST Parameters,
โครงสร้างข้อมลล JSON และ XML Schema
๔.๔.๖ ป้องกันการบุกรุกแบบ Cross-Site Scripting (XSS) และ Denial of Service (Dos
Attacks)
๔.๔.๗ สนับสนุน Transport Protocol อย่างน้อยดังนี้ : TCP, HTTP 1.0 และ 1.1, JMS, MQ,
FTP/SFTP, SMTP/POP
๔.๔.๘ สนับสนุน Web Service Protocol อย่างน้อยดังนี้ : SOAP 1.1 และ 1.2, Plain XML
(POX), REST, Web 2.0 (Ajax, JSON), UDDI, WSDL
๔.๔.๙ สนับสนุนมาตราานการรักษาความปลอดภัย อย่างน้อยดังต่อไปนี้ : SSL, XML
Encryption, XML Signature, WS-Security, PKCS#7, PKCS#12, S/MIME, OAUTH
๔.๔.๑๐ สนับสนุนการทา QOS Monitoring
๔.๔.๑๑ สนับสนุนการตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานทั้งแบบ Real time และ Offline
๔.๔.๑๒ สนับสนุนการทา Context based Routing
๔.๔.๑๓ สนับสนุนการทา Content based Routing
๔.๔.๑๔ สนับสนุนการทา Protocol Bridging เช่น REST to SOAP
๔.๔.๑๕ สนับสนุนการทา Data Transformation เช่น XML to JSON
๔.๕ ซอฟต์แวร์ระบบ Code and Message Repository (CMR) จานวน ๑ ชุด
ซอฟต์แวร์ระบบ Code and Message Repository (CMR) เป็น Web Application และ Web
Service ทาหน้าที่ให้บริการจัดเกบบและ สืบค้นข้อมลลมาตราานธุรกรรมทางอิเลบกทรอนิกส์ โดยจะต้องมีคุณสมบัติอย่าง
น้อยดังนี้
๔.๕.๑ ระบบลงทะเบียน
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๔.๕.๑.๑

มีระบบการลงทะเบียนแรกเข้าของผล้ใช้ระบบงาน เช่น ผล้ประกอบการ องค์กร
ทั้งภาครัา หรือเอกชน เจ้าหน้าที่ผล้ดลแลระบบ เป็นต้น ซึง่ จะต้องสามารถระบุ
และตรวจสอบตัวตนผล้ลงทะเบียนได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผล้ที่กาลังลงทะเบียนแรก
เข้ากับระบบเป็นบุคคลนั้นจริง เช่น มีการยืนยัน Activation Code ทาง Email หรือ SMS เป็นต้น
๔.๕.๑.๒ ระบบลงทะเบียนต้องเชื่อมต่อกับ e-Authentication ในกรณีที่ต้องมีการ
ตรวจสอบสิทธิการใช้งานแบบ 2FA (2 Factor Authentication)
๔.๕.๑.๓ มีส่วนจัดการข้อมลลผล้ใช้งานเพื่อให้ผล้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน
(password) อีเมล์ติดต่อ หรือข้อมลลส่วนตัวของตัวเองได้
๔.๕.๑.๔ ผล้ดลแลระบบ (Administrator) สามารถสร้าง/ลบ/แก้ไข account สาหรับผล้ใช้
ระบบและสามารถกาหนดสิทธิของแต่ละ account ในการเข้าถึง /แก้ไข/
ตรวจสอบ/ส่งคาสั่งแสดงผลข้อมลล ในการสร้าง account จะต้องมีข้อมลล
ส่วนตัว เช่น ชื่อ -นามสกุล หน่วยงาน ตาแหน่ง เบอร์ติดต่อ ฯลฯ ในระบบ
เพื่อให้ผล้ที่มีอานาจในการตรวจสอบสามารถเรียกดลข้อมลลได้ว่าบุคคลใดเป็น
บุคคลที่รับผิดชอบแต่ละมาตราาน
๔.๕.๒ ระบบนาเข้าข้อมลลมาตราาน
๔.๕.๒.๑ ข้อมลลมาตราานที่ต้องจัดเกบบจะต้องครอบคลุมขอบเขตของข้อมลลมาตราาน
อย่างน้อย ๔ ด้าน คือ
ก. ด้านมาตราานการชาระเงิน (Payment Standard) ประกอบด้วย
ข้อความการชาระเงินมาตราาน NPMS จานวน 4 ข้อความ คือ
 ข้อความโอนเงินอิเลบกทรอนิกส์ (pain.001.001.03)
 ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (pain.008.001.02)
 ข้ อ ความรายงานสถานะค าสั่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การช าระเงิ น
(pain.002.001.03)
 ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน (camt.054.001.02)
ข. ด้านมาตราานสาธารณสุข (Healthcare Standard) ประกอบด้วยข้อมลล
บัญชีข้อมลลยาและรหัสมาตราานยาของไทย หรือ Thai Medicines
Terminology (TMT) ที่ศลนย์พัฒนามาตราานระบบข้อมลลสุขภาพไทย
(ศมสท) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจัดทาขึ้น
ค. ด้านมาตราานข้อมลลนาเข้าและส่งออก (Information Exchange in
Import/Export Standard) ประกอบด้วยข้อมลลและเอกสารมาตราาน
ดังนี้
 รหัสมาตราาน (Standard Code List) ตาม UN/CEFACT
Recommendation จานวน ๗ ฉบับ คือ
o มาตราานรายการรหัสประเทศ (Rec.3)
o มาตราานรายการรหัสเงื่อนไขการซื้อขาย (Rec.5)
o มาตราานรายการรหัสสกุลเงินตรา (Rec.9)
o มาตราานรายการรหัสสถานที่ ท่าที่นาเข้า-ออก (Rec.16)
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o มาตราานรายการรหัสเส้นทางการขนส่ง (Rec.19)
o มาตราานรายการรหัสหน่วยของปริมาณและน้าหนัก (Rec.20)
o มาตราานรายการรหัสหีบห่อ (Rec.21)
 เอกสารแบบฟอร์มมาตราานในการนาเข้าและส่งออก กรณี การส่งออก
อ้อยและน้าตาล โดยจะต้องมีแบบฟอร์มตามมาตราานอย่างน้อย คือ
o ใบอนุญาตส่งออก (อ.๔)
o หนังสืออนุญาตให้ส่งน้าตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร
(กน.๑๐)
o ใบรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
o ใบขนส่งสินค้าขาออก (กศก.๑๐๑)

๔.๕.๒.๒

๔.๕.๒.๓
๔.๕.๒.๔
๔.๕.๒.๕
๔.๕.๒.๖
๔.๕.๒.๗
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ง. ด้านมาตราานความมั่นคงปลอดภัย (Security Standard) ประกอบด้วย
เอกสารมาตราานอย่างน้อย คือ
 เอกสารมาตราาน CP/CPS
 เอกสารมาตราาน Web Standard Security
 เอกสารมาตราาน Certificate Profile
ชนิดของข้อมลลที่จัดเกบบในระบบอย่างน้อยมีดังนี้
 ข้อมลลประเภทเอกสาร (Documents) ทีเ่ ป็น PDF, MS Word, MS
Excel, Text file
 ข้อมลลประเภท XML Schema ประกอบด้วย Schema XSD และ
Business Rule
 ข้อมลลประเภท Form ประกอบด้วย Schema XSD, Business Rule และ
PDF Form
 ข้อมลลประเภท Standard Code List ประกอบด้วย Code และ
Description เป็นอย่างน้อย
 ข้อมลล OID (Object Identifier)
มีหน้าจอสาหรับการนาเข้าข้อมลลมาตราาน ๒ วิธี คือ การบันทึกข้อมลลโดยตรง
จากหน้า Web และการ upload ข้อมลลเป็น Batch จากไฟล์ เช่น Microsoft
Excel File หรือ Text file เป็นต้น
การนาเข้าข้อมลลสามารถทางานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนบต (Internet) และ
เครือข่ายภายใน สพธอ.ได้ (Intranet)
มีหน้าจอสาหรับผล้บันทึกในการระบุ keyword สาหรับการสืบค้น โดยสามารถ
บันทึกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ ข้อมลลที่นาเข้าก่อนการจัดเกบบ โดยเจ้าหน้าที่
ผล้ดลแลระบบ เพื่อความถลกต้องและครบถ้วนของข้อมลล
ข้อมลลมาตราานที่จัดเกบบจะต้องมีการกาหนดหมายเลข OID (Object
Identifier) เพื่อใช้เป็นข้อมลลอ้างอิงถึงความเป็นหนึ่งเดียวของข้อมลลนั้นๆ โดย
จะต้องสามารถเชื่อมต่อกับระบบ OID Repository ซึ่งเป็นระบบจดทะเบียน
หมายเลข OID มาตราานธุรกรรม เพื่อตรวจสอบหมายเลข OID มาจัดเกบบ
๗

๔.๕.๒.๘

สาหรับข้อมลลมาตราานที่นาเข้า
ระบบจะต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงของข้อมลลได้ โดยจะต้องจัดเกบบเป็น
version เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และจะต้องเกบบข้อมลลอื่นๆประกอบการ
เปลี่ยนแปลงด้วย เช่น วันที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น

๔.๕.๓ ระบบสืบค้นข้อมลลมาตราาน
๔.๕.๓.๑ สามารถสืบค้นข้อมลล (Search) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนบต (Internet) และ
เครือข่ายภายในองค์กร (Intranet)
๔.๕.๓.๒ การสืบค้นข้อมลลจะต้องง่าย สะดวก และรวดเรบว สามารถค้นได้ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยจะต้องสามารถรองรับการค้นหาในรลปแบบต่างๆ อย่าง
น้อย ดังนี้
 การสืบค้นแบบพื้นาาน (Basic Search) เป็นการค้นหาข้อมลลจาก
keyword ที่ผล้ใช้ป้อนเข้าสล่ระบบผ่านช่องสืบค้นข้อมลลเพียงช่องเดียว
 การสืบค้นแบบขั้นสลง (Advance Search) เป็นการกาหนดการค้นหาแบบ
มีเงื่อนไข (Condition Search) เพื่อช่วยจากัดขอบเขตในการค้นหาหรือ
ค้นแบบเจาะจง ทาให้สามารถค้นหาข้อมลลได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น
ในการกาหนดเงื่อนไขสามารถใช้ตรรกบลลีน (Boolean Logic) หรือใช้
Operator ในการค้นหาโดยใช้คาเชื่อม เช่น AND, OR, NOT เป็นต้น
หรือเป็นการกาหนด Filter ของขอบเขตข้อมลลที่ต้องการค้นหา เช่น
กาหนดฟิลเตอร์ตามชนิดของข้อมลล อาทิ กาหนดการสืบค้นเฉพาะด้าน
มาตราานการชาระเงิน หรือ ด้านมาตราานข้อมลลสาธารณสุข หรือ ด้าน
มาตราานข้อมลลการนาเข้าและส่งออก หรือ ด้านมาตราานความมั่นคง
ปลอดภัย เป็นต้น
๔.๕.๓.๓ สามารถป้อน Keyword สาหรับการสืบค้นมากกว่า ๑ คา ในช่องสืบค้นข้อมลล
เดียวกัน โดยใช้การเว้นวรรคเป็นตัวคั่นระหว่าง Keyword
๔.๕.๓.๔ การสืบค้นจะต้องสามารถรองรับการสืบค้นโดยใช้ Taxonomy และ
Thesauri ได้ เช่นคาหรือวลีที่มีความหมายเหมือนกัน แต่อาจเขียนอยล่ในรลปที่
ต่างกัน เช่น คาว่า สุกรมีความหมายเหมือนกันกับคาว่า หมล เป็นต้น
๔.๕.๓.๕ ผลลัพธ์การสืบค้นจะแสดงข้อมลลส่วนที่เป็นข้อความและข้อมลลประเภทเอกสาร
(ประเภทไฟล์เอกสารจากระบบจัดเกบบเอกสาร) โดยการแสดงผลจะต้อง
สามารถแสดงได้หลาย Records และเรียงลาดับตามความสมบลรณ์ของคาที่
ค้นหามากไปหาน้อย ทั้งนี้จะต้องสามารถแสดงจานวนข้อมลล หรือ Records
ทั้งหมดที่ค้นหาได้ พร้อมเวลาที่ใช้ในการค้นหา
๔.๕.๓.๖ มีบริการ web service ในการสืบค้นข้อมลลสาหรับระบบงานอื่นๆ ที่ต้องการ
เชื่อมต่อกับระบบ CMR ได้
๔.๕.๓.๗ มีบริการ download ข้อมลลมาตราาน ทั้งส่วนที่เป็นข้อความและข้อมลล
ประเภทเอกสาร (ประเภทไฟล์เอกสารจากระบบจัดเกบบเอกสาร) ได้
๔.๕.๔ คุณสมบัติและความต้องการอื่นๆ
๔.๕.๔.๑ ผล้ใช้ระบบจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมลลผ่าน Internet และ Intranet ซึ่งรองรับ
การทางานบน Web Browser มาตราาน ได้แก่ Internet Explorer, Firefox,
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๔.๕.๔.๒
๔.๕.๔.๓
๔.๕.๔.๔
๔.๕.๔.๕

Google Chrome และ Safari
ระบบจะต้องสามารถเลือกการแสดงผลได้อย่างน้อย ๒ ภาษา คือภาษาไทย
และ ภาษาอังกฤษ
มีระบบการเกบบบันทึกสถิติและวิเคราะห์พฤติกรรมเกี่ยวกับผล้ที่เข้าเวบบไซต์
(Web Analytic)
มีระบบการบันทึก Log เพื่อเกบบความเคลื่อนไหวในระบบ ซึ่งจะสามารถเข้าถึง
ได้เฉพาะผล้ที่ถลกกาหนดสิทธิไว้เท่านั้น
ระบบจะต้องคลอบคลุมถึงความมั่นคงปลอดภัย เพื่อไม่ให้เป็นช่องทางในการ
เจาะระบบโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น SQL Injection. Cross Site Scripting
(XSS), Improper Error Handling และ Insecure Configuration
Management เป็นอย่างน้อย

๕. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๕.๑ ผล้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผล้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเลบกทรอนิกส์ และ
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือการขาย หรือการให้เช่า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
๕.๒ ผล้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นรายเดียวกับผล้ซื้อเอกสารประกวดราคาเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ
ให้บุคคลอื่นเป็นผล้ยื่นข้อเสนอแทนได้ และผล้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายสามารถยื่นข้อเสนอประกวด
ราคาได้เพียงหนึ่งฉบับเท่านั้น
๕.๓ ผล้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจาหน่าย และ/หรือ ให้บริการเกี่ยวกับ
อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่เสนอทุกรายการ โดยตรงจากผล้ผลิตหรือจากบริษัทสาขาของผล้ผลิตจาก
ต่างประเทศ หรือจากบริษัทสาขาของผล้ผลิตในประเทศไทยให้เป็นผล้ยื่นข้อเสนอในโครงการนี้เท่านั้น โดย
เป็นเอกสารต้นฉบับ
หรือสาเนา และมีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน นับจากวันที่ออกจนถึงวันที่ยื่น
เอกสารประกวดราคา ทั้งนีผ้ ล้ยื่นข้อเสนอจะต้องนามายื่นพร้อมเอกสารประกวดราคา
๕.๔ ผล้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผล้ที่ถลกระบบชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผล้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผล้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผล้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๕.๕ ผล้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผล้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผล้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผล้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผล้ให้บริการตลาดกลางอิเลบกทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
ซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเลบกทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผล้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามเอกสารประกอบราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเลบกทรอนิกส์
๕.๖ ผล้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผล้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัาบาลของผล้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕.๗ ผล้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเคยมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการซือ้ ทาง
อิเลบกทรอนิกส์ ที่ได้ดาเนินการแล้วเสรบจ ณ วันที่ยื่นซองประกวดราคาให้กับหน่วยงานของรัา อาทิ
กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีาานะเป็นกรม ราชการส่วนภลมิภาค
ราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงรัาวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัาที่มีกฎหมายจัดตั้งหรือหน่วยงานเอกชน
ที่น่าเชื่อถือ อย่างน้อย ๑ สัญญา โดยมีมลลค่าโครงการรวมภาษีมลลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า ๔.๕ ล้านบาท
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๙

ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นซองประกวดราคา โดยผล้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบสาเนา
สัญญาหรือหนังสือรับรองผลงานการดาเนินการแล้วเสรบจมาพร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคา
๕.๘ ผล้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยล่ในาานะเป็นผล้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถลกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๕.๙ ผล้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มลลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท อาจรับจ่ายเป็นเงินสดกบได้
๕.๑๐ ผล้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเลบกทรอนิกส์ (e-Government Procurement:
e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ที่เวบบไซต์ศลนย์ข้อมลลจัดซื้อจัดจ้างภาครัา
๕.๑๑ ผล้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นรายการแสดงการเปรียบเทียบข้อกาหนดคุณลักษณะเฉพาะที่
สานักงานต้องการกับคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอว่าตรงกันหรือไม่ ตามตัวอย่างตารางเปรียบเทียบ
ข้อกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่ต้องการกับคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอที่แนบท้าย
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเลบกทรอนิกส์นี้ เพื่อประกอบการพิจารณา ณ วันทีย่ ื่นเอกสาร
ประกวดราคา
๖. การฝึกอบรม และเอกสารคู่มือ
๖.๑ จัดฝึกอบรมให้แก่ผล้ใช้งาน (Users) และผล้ดลแลระบบ (Administrators) พร้อมเอกสาร ดังนี้
๖.๑.๑ ผล้ใช้งาน (Users) จานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน จานวนไม่น้อยกว่า ๓ วันๆ ละ ไม่น้อยกว่า ๖
ชั่วโมง
๖.๑.๒ ผล้ดลแลระบบ (Administrators) จานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน จานวนไม่น้อยกว่า ๓ วันๆ ละ
ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง
ทั้งนี้จะต้องจัดทาแผนการฝึกอบรมส่งให้แก่ สพธอ. พิจารณาให้ความเหบนชอบก่อน จึง
ดาเนินการอบรมได้
๖.๒ จัดทาคล่มือสาหรับผล้ใช้งาน (User Manual) คล่มือสาหรับผล้ดลแลระบบ (Administrator Manual) และ
คล่มือการติดตั้งซอฟต์แวร์ (Installation Manual) ในรลปแบบเอกสารและ CD หรือ DVD จานวนอย่าง
ละ ๓ ชุด
๗. ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ
กาหนดส่ งมอบพัส ดุ ภ ายในระยะเวลา ๑๘๐ วั น นั บ ถัด จากวัน ลงนามในสั ญ ญาหรือใบสั่ ง ซื้อ หรือ วัน ที่
สานักงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบ แล้วแต่กรณี
๘. วงเงินงบประมาณ
ราคาสลงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเลบกทรอนิกส์ครั้งนี้ เริ่มต้นที่ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้าน
บาท) (รวมภาษีมลลค่าเพิ่ม) และ ในการเสนอราคา ผล้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า
ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท จากราคาสลงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้ง
ละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
๙. สิง่ ส่งมอบ
๙.๑ ระยะที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วยเอกสารจานวน ๓ ชุด พร้อม
บันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD จานวน ๓ ชุด สิ่งส่งมอบประกอบด้วย
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๑๐

๙.๑.๑ แผนการดาเนินงานโดยละเอียด (Project Plan)
๙.๑.๒ เอกสารขอบเขตการดาเนินงาน (Project Scope of Work)
๙.๒ ระยะที่ ๒ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วยเอกสารจานวน ๓ ชุด พร้อม
บันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD จานวน ๓ ชุด สิ่งส่งมอบประกอบด้วย
๙.๒.๑ เอกสารการออกแบบระบบ CMR ตามข้ อ ๔.๕ โดยจะต้อ งมี เ นื้ อ หาประกอบด้ ว ย
Functional Design, Database Design, User Interface Design, Use Case Diagram,
Sequence Diagram, Class Diagram และ ER Diagram เป็นอย่างน้อย
๙.๒.๒ เอกสารทดสอบการทางานระบบ CMR (Test Case Scenario) ตามข้อ ๔.๕
๙.๒.๓ ส่งมอบ และติดตั้ง ซอฟต์แวร์ตามข้อ ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓ และ ๔.๔ บนเครื่องแม่ข่ายที่ สพธอ.
กาหนด
๙.๓ ระยะที่ ๓ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วยเอกสารจานวน ๓ ชุด พร้อม
บันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD จานวน ๓ ชุด สิ่งส่งมอบประกอบด้วย
๙.๓.๑ ส่งมอบ และติดตั้ง ซอฟต์แวร์ตามข้อ ๔.๕ บนเครื่องแม่ข่ายที่ สพธอ. กาหนด พร้อม
Source Code การพัฒนาระบบ CMR
๙.๓.๒ อบรมผล้ใช้งาน (Users) และผล้ดลแลระบบ (Administrators) ตามข้อ ๖.๑
๙.๓.๓ คล่มือสาหรับผล้ใช้งาน (User Manual) คล่มือสาหรับผล้ดลแลระบบ (Administrator Manual)
และคล่มือการติดตั้งซอฟต์แวร์ (Installation Manual) ตามข้อ ๖.๒
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผล้ชนะการประกวดราคาต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่จัดซื้อในโครงการ ตามข้อ
๔ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันตรวจรับเสรบจสมบลรณ์ทั้งหมด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
๑๑. การบารุงรักษาหลังหมดการรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผล้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาของซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่จัดซื้อในโครงการ
หลังหมดการรับประกันความชารุดบกพร่องในปีแรกแล้ว เป็นระยะเวลา ๕ ปี (ไม่รวมปีแรก) โดยให้นาเสนอค่าใช้จ่าย
ในการบารุงรักษาเป็นรายปี พร้อมระบุรายละเอียดการดาเนินงาน และเงื่อนไขต่างๆในการบารุงรักษามาพร้อมกับการ
ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วย
๑๒. การชาระเงิน
สพธอ. จะจ่ายค่าพัสดุเป็นงวดๆให้แก่ผล้ขาย ตามงวดการส่งมอบในข้อ ๙ ดังนี้
๑๒.๑ งวดชาระเงินที่ ๑ ร้อยละ ๒๐ ของค่าพัสดุทั้งหมด เมื่อส่งมอบงาน ตามข้อ ๙.๑ และ สพธอ. ได้
ตรวจรับพัสดุดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว
๑๒.๒ งวดชาระเงินที่ ๒ ร้อยละ ๔๐ ของค่าพัสดุทั้งหมด เมื่อส่งมอบงาน ตามข้อ ๙.๒ และ สพธอ. ได้
ตรวจรับดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว
๑๒.๓ งวดชาระเงินที่ ๓ ร้อยละ ๔๐ ของค่าพัสดุทั้งหมด เมื่อส่งมอบงาน ตามข้อ ๙.๓ และ สพธอ. ได้
ตรวจรับดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว
๑๓. ค่าปรับ
หากผล้ชนะการประกวดราคาไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ตามเวลาที่กาหนด ผล้ชนะการประกวดราคาจะต้อง
ชาระค่าปรับให้แก่ สพธอ. เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาทั้งหมดตามสัญญาต่อวัน
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๑๔. ข้อกาหนดการจัดทาเอกสารข้อเสนอโครงการ
ผล้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องทาตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติในข้อ 5 ของเอกสารนี้เป็นรายข้อทุกข้อย่อย
(Statement of Compliance) โดยต้องใช้ฟอร์มตามตารางที่ 1 ในการเปรียบเทียบรายการดังกล่าว หากมีกรณีที่ต้อง
มีการอ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนอื่นที่จัดทาเสนอมา ผล้ยื่นข้อเสนอต้องระบุให้เ หบนอย่างชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้โดยง่ายไว้ในเอกสารเปรี ยบเทียบด้ว ยว่า สิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึงนั้นอยล่ในส่ว นใดและตาแหน่งใดของ
เอกสารที่เสนอมา สาหรับเอกสารที่อ้างอิงถึง ให้หมายเหตุหรือขีดเส้นใต้หรือระบายสี พร้อมเขียนหัวข้อกากับไว้
เพื่อให้สามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่ายและตรงกัน
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติที่ สพธอ. กาหนดและคุณสมบัติที่ผล้ยื่นข้อเสนอเสนอ
คุณสมบัติที่ สพธอ. กาหนด
คุณสมบัติที่ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอ
เอกสารอ้างอิง

๑๕. ทรัพย์สินทางปัญญาของงาน และกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์
๑๕.๑ ผล้ ข ายจะต้ อ งจั ด ท างานโดยสร้ า งสรรค์ ง านตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการ ซื้ อ ด้ ว ยความคิ ด และ
ความสามารถของผล้ ขายเอง โดยไม่ทาการคัดลอกหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
หากผล้ขายฝ่าฝืนหรือมีเหตุให้ผล้ซื้อเชื่อหรือควรเชื่อได้ว่าผล้ขายฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อนี้ ผล้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกการ
ซือ้ ได้ทันที และมีสิทธิที่จะไม่รับเอางานที่มีส่วนของการคัดลอกหรือละเมิดสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา
ของบุคคลอื่นดังกล่าวทั้งหมด
๑๕.๒ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมลล เอกสาร รายงาน และงานต่าง ๆ ซึ่งผล้ ขายได้จัดทาขึ้นตาม
สัญญาซื้อขาย ให้ตกเป็นของ สพธอ. และบรรดาข้อมลล เอกสาร ตลอดจนสิ่งอื่นใดซึ่งผล้ ขายได้จัดทาขึ้น
และส่งมอบให้แก่ สพธอ. เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายนี้ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ สพธอ. แต่เพียงผล้เดียว และ
ให้ถือเป็นความลับของ สพธอ. โดยผล้ขายต้องไม่นาข้อมลล เอกสาร และสิ่งอื่นใดซึ่งผล้ ขายได้จัดทาขึ้นและ
ส่งมอบให้แก่ สพธอ. เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้
รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจาก สพธอ. ก่อน และผล้ ขายจะต้องส่งมอบบรรดาข้อมลล เอกสาร
และสิ่ งอื่น ใดซึ่งผล้ ขายได้จัดทาขึ้นเกี่ยวกับสั ญญาซื้อขายนี้ทั้งหมด ไม่ว่าอยล่ ในรลปแบบใด ๆ เช่น ใน
รลปแบบเอกสาร และรลปแบบข้อมลลอิเลบกทรอนิกส์ที่บันทึกลงในแผ่นซีดีรอม (CD-ROM/DVD) ให้แก่
สพธอ. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินงานตามสัญญาซื้อขาย โดยผล้ขายจะต้องไม่เกบบสาเนาของข้อมลล และ
รายละเอียดส่วนต่าง ๆ ของงานภายใต้สัญญาซื้อขายนี้ไม่ว่าในรลปแบบใดไว้กับตน เว้นแต่ได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจาก สพธอ.
๑๕.๓ บรรดาครุ ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง สพธอ. ได้ จั ด หาให้ แ ก่ ผล้ ข ายเพื่ อ ใช้ ใ นการด าเนิ น งานตามสั ญ ญานี้ ถื อ เป็ น
กรรมสิทธิ์ของ สพธอ. โดยผล้ขายจะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวคืนแก่ สพธอ. ในสภาพที่ใช้การได้ดีโดย
ไม่ชักช้า เมื่อ สพธอ. ได้ตรวจรับมอบงานทั้งหมดจากผล้ขาย
๑๖. การรักษาความลับ
๑๖.๑ ผล้ขายจะต้องจัดเกบบรักษาข้อมลลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานที่ผล้ ขายได้รับจาก สพธอ. และข้อมลล
ต่าง ๆ ที่ผล้ขายได้จัดทาขึ้นเนื่องจากการดาเนินงานตามสัญญาซื้อขายนี้อย่างเป็นความลับของ สพธอ. ซึ่ง
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ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ข้อมูลที่เป็นความลับ” โดยผล้ขายต้องหามาตรการในการจัดเกบบข้อมลลที่เป็น
ความลับให้มิดชิด รวมทั้งไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ หรือกระทาด้วยวิธีการใดให้บุคคลอื่นใดที่มิใช่คล่สัญญา
ภายใต้สัญญาซื้อขายนี้ หรือมิใช่บุคคลที่ สพธอ. ได้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะ
รับทราบข้อมลลที่เป็นความลับภายใต้สัญญาซื้อขายนี้ ได้ทราบถึงข้อมลลที่เป็นความลับดังกล่าว เว้นแต่จะ
เป็นการเปิดเผยข้อมลลดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ผล้ปฏิบัติงานของผล้ ขายที่ต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมลล
ดังกล่าวเท่านั้น และผล้ขายจะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ผล้ปฏิบัติงานดังกล่าวได้ผลกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
การรักษาข้อมลลที่เป็นความลับเช่นว่านั้นด้วย
๑๖.๒ หากผล้ขายมิได้ป ฏิบัติตามข้อ ๑๖.๑ ผล้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อ สพธอ. ในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ข้อมลลที่เป็นความลับของ สพธอ. ได้ถลกเปิดเผยไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และ
สพธอ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายได้ทันที
๑๖.๓ ผล้ขายจะยังคงต้องผลกพันตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการรักษาข้ อมลลที่เป็นความลับของ สพธอ. ตามข้อ
๑๖.๑ ต่อไป ตราบที่ข้อมลลที่เป็นความลับดังกล่าวยังคงเป็นความลับของ สพธอ. อยล่ แม้ว่าการซื้อตาม
สัญญาซื้อขายนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
๑๗. ข้อสงวนสิทธิ์
๑๗.๑ สพธอ. ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการยกเลิ ก โครงการไม่ ว่ า ขั้ น ตอนใดๆ ในกรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณเพื่อดาเนินการ หรือไม่ได้รับการอนุมัติการจัดหา หรืออนุมัติการจ้าง
๑๗.๒ สพธอ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาในส่วนที่เป็นประโยชน์สลงสุดแก่ สพธอ. ในกรณีที่ผล้ประสงค์จะ
เสนอราคาเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในเอกสารขัดแยงกันเอง
๑๗.๓ สพธอ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาในส่วนที่เป็นประโยชน์สลงสุดแก่ สพธอ. ในกรณีที่พ บความขัดแย้ง
กันเองระหว่างเอกสารกระดาษ และข้อมลลอิเลบกทรอนิกส์ในสื่อบันทึกข้อมลล (ถ้ามี)
๑๗.๔ สพธอ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเอกสารข้อเสนอโครงการว่าไม่ผ่านตามรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของ สพธอ. ในกรณี ที่ ผล้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาไม่ ไ ด้ จั ด ท าตารางเปรี ย บเที ย บข้ อ ก าหนด
คุณ ลั ก ษณะเฉพาะ (Specification) ที่ ต้ องการกั บ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะที่ เ สนอ หรื อมี ไ ด้ นาเสนอ
รายละเอียดอย่างชัดเจนเพื่อแสดงว่าซอฟต์แวร์ที่นาเสนอนั้นผ่านคุณลักษณะเฉพาะที่ สพธอ. กาหนด
๑๗.๕ สพธอ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผล้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีที่ผล้
ประสงค์จะเสนอราคา ไม่มีชื่อปรากฏอยล่ในบัญชี ผล้ซื้อเอกสารประกวดราคาและ/หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่ อนไขข้อก าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้ว ยวิธี การทางอิเลบ ก ทรอนิกส์ ที่เป็ น
สาระสาคัญ และ/หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผล้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
๑๗.๖ ผล้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอราคาค่าใช้จ่ ายที่รวมราคาทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีมลลค่าเพิ่ม ภาษี
อากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง
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