
 

 

  
 

 
 

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 
ซ้ือ/จ้าง/เชา่   โครงการพฒันาระบบสญัญาอิเล็กทรอนิกส ์    

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

โครงการ :   โครงการพัฒนาระบบสญัญาอิเล็กทรอนิกส ์     
โดยสํานัก/ฝา่ย :  เทคโนโลยีสารสนเทศ        

สํานักงานกองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 
   
 
1. ความเป็นมา  
 การพัฒนาระบบดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพนับว่าเป็นกลยุทธ์หน่ึงที่ สสส.ให้ความสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือเป็น

เครื่องมือสําคัญในการสนับสนุนและขับเคล่ือนการทํางานในพันธกิจต่าง ๆ ของ สสส. ซึ่งในที่น้ีหมายถึงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ สสส. และรวมถึงการเช่ือมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภายในและกับหน่วยงานภายนอก สสส.ด้วย  

สสส. ได้จัดทําสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2563 – 2565 ขึ้น เพ่ือใช้เป็น
แผนงานขับเคลื่อน สสส. สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ผลดําเนินการของโครงการนี้จะทําให้มีแนวทางการพัฒนา
กระบวนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทิศทางที่สอดคล้องกัน  

เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2563 – 2565 บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย 
สสส. และให้ สสส.มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบดิจิทัลได้อย่างครบวงจร จึงได้
จัดทําโครงการพัฒนาระบบสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือให้ สสส. มี
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานบริหารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ และการดําเนินงานสัญญาอ่ืน ๆ ของ 
สสส. ทั้งน้ีโครงการพัฒนาระบบบริหารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2563 – 2565 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถสนับสนุนกระบวนการทําสัญญา โดยรองรับทั้ง

กระบวนการทําสัญญาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการทําสัญญาแบบกระดาษ 
2. เพ่ือพัฒนาบริการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) และการลงลายมือช่ือดิจิทัล 

(Digital Signature) ลงในเอกสารของ สสส. 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.  ภาคีเครือข่ายและผู้เก่ียวข้อง 

2.  ผู้บริหาร 
3.  เจ้าหน้าที่ สสส. 

4. คุณสมบัติของผู้เสนองาน 
 4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
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4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 
เน่ืองจากเป็นผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.7 เป็น นิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุ หรือรับจ้าง งานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่สํานักงาน ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 

4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อเสนอ
ได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

4.10 ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  

4.11 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคาซื้อ/จ้าง จํานวน    1     ผลงาน 
โดยผลงานมีวงเงินไม่น้อยกว่า      1,500,000        บาท 

      และผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานที่ดีและเป็นผลงานที่ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ันทุก
ประการ และเสร็จเรียบร้อยมาแล้วไม่เกิน  3  ปี นับต้ังแต่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จจนถึงวันที่ย่ืนข้อเสนอ 
และเป็นผลงาน ที่ผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้าเช่ือถือ โดยต้องมีสําเนาหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวด้วย 

4.12 ต้องการกําหนดคุณสมบัติอ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวอย่างเอกสารกําหนดหรือไม่  
 ต้องการ  ☑ ไม่ต้องการ  

 
5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือขอบเขตของงานจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการในส่วนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการให้ครบถ้วน ดังน้ี 

1. รายละเอียดของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ดําเนินงาน 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่หรือพนักงานไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องแสดงหลักฐานอ้างอิง
รายละเอียดและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานดังกล่าวในวันย่ืนซอง 

1) ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)  มีคุณสมบัติขั้นตํ่า ดังน้ี 
             - วุฒิการศึกษาขั้นตํ่า ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมวิทยาศาสตร์ หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง 
             - มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ตํ่ากว่า 5 
ปี  พร้อมแนบหลักฐานวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางานและบทบาทหน้าที่ในโครงการที่รับผิดชอบ 

2) หัวหน้านักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)  มีคุณสมบัติขั้นตํ่าดังน้ี 
             - วุฒิการศึกษาขั้นตํ่า ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมวิทยาศาสตร์ หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง 
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             - มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ตํ่ากว่า 3 ปี  พร้อมแนบ
หลักฐานวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางานและบทบาทหน้าที่ในโครงการ ที่รับผิดชอบ 

3) หัวหน้าทีมนักออกแบบฐานข้อมูล (Database Designer)  มีคุณสมบัติขั้นตํ่าดังน้ี 
             - วุฒิการศึกษาขั้นตํ่า ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมวิทยาศาสตร์ หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง 
             - มีประสบการณ์ในการออกแบบฐานข้อมูลการพัฒนาระบบ ไม่ตํ่ากว่า 3 ปี  พร้อมแนบหลักฐาน
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางานและบทบาทหน้าที่ในโครงการ ที่รับผิดชอบ 

4) หัวหน้าทีมนักพัฒนาโปรแกรมอาวุโส (Programmer)  มีคุณสมบัติขั้นตํ่าดังน้ี 
    - วุฒิการศึกษาขั้นตํ่า ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
            - มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม/พัฒนาระบบ ไม่ตํ่ากว่า 2 ปี 
            - มีประสบการณ์ทางด้าน C# .Net core 2.0 ขึ้นไป   
            - พร้อมแนบหลักฐานวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางานและบทบาทหน้าที่ในโครงการที่
รับผิดชอบ 

5) นักออกแบบกราฟฟิก (UX / UI Designer)  
     - วุฒิการศึกษาขั้นตํ่า ระดับปริญญาตรีทางด้านมัลติมีเดีย หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

6) นักทดสอบระบบ (Tester) 
     - วุฒิการศึกษาขั้นตํ่า ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
        หมายเหตุ  

- ข้อ 1) ถึง 6) เจ้าหน้าที่ 1 คน สามารถรับผิดชอบได้มากกว่า 1 ตําแหน่ง 
- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในแต่ละตําแหน่ง ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่หรือ

พนักงานท่ีมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่าเจ้าหน้าที่คนเดิม โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากทาง สสส. 
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ไม่น้อยกว่า 15 วัน และการเปลี่ยนแปลงน้ันจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนิน
โครงการ 

2. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน (Requirement Analysis) 
        จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ความต้องการต่าง ๆ จากผู้ใช้งานและส่วนที่เก่ียวข้อง โดยให้สอดคล้อง 
กับข้อบังคับดังน้ี 

7) ข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงิน 
เพ่ือดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

8) ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

9) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
10) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
11) พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  

พ.ศ. 2549 
12) ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ จําเป็นต่อธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยแนวทางการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของ สํานักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ขมธอ. 23-2563)  
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3.  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 
         วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนการ 
(Process)  รวมถึงการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการกับระบบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ประกอบด้วย  
         1) วิเคราะห์ ออกแบบ ฐานข้อมูล โดยรองรับการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบ N-Tier   
         2) วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ โดยมีสถาปัตยกรรมแบบ Web Application รูปแบบ 
HTML5 หรือสูงกว่า 
         3)  วิเคราะห์ ออกแบบกระบวนการทํางาน (Business Flow Diagram) อธิบายถึงขั้นตอนการ
ทํ างาน ในแ ต่ละส่ วน  พร้อม เอกสารสรุปความ ต้องการของผู้ ใ ช้ งาน  (Software Requirement 
Specification) 
         4)  วิเคราะห์ ออกแบบแผนภาพการทํางานของระบบ (UML Diagram)  ออกแบบโครงสร้างของ 
ฐานข้อมูล (ER Diagram) และจัดทําพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)  
         5)  วิเคราะห์ ออกแบบ หน้าจอผู้ใช้งาน (User Interface Design) แยกตามสิทธิผู้ใช้งาน เช่น  
นักวิชาการสํานัก ผู้บริหาร ภาคีเครือข่ายและผู้ที่เก่ียวข้อง ศูนย์สัญญา เป็นต้น พร้อมจัดทําต้นแบบ 
(Prototype) 
         6)  วิเคราะห์ ออกแบบการเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้งาน เช่น ประวัติการเข้าใช้งาน ประวัติการค้นหา การ
ลงลายมือช่ือ เป็นต้น และต้องมีระบบ Transaction Log File ของข้อมูลที่สําคัญเพ่ือใช้ตรวจสอบว่าผู้ใช้
รายใดเป็นผู้แก้ไขข้อมูล แก้ไขจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใด ข้อมูลถูกแก้ไขวันเวลาใด และข้อมูลเดิมคือ
อะไร 

4.  การพัฒนาระบบ (Programming/Development) 
         1)  ผู้ รับจ้างจะพัฒนาระบบตามมาตรฐาน  OOP: Object Oriented Programming  โดยมี
สถาปัตยกรรมระบบ (Application Architecture) ในรูปแบบ n-Tier  
         2)  ผู้รับจ้างจะต้องใช้้วิธีการแบบปลอดภัยในการพัฒนาชุดคําสั่ง โดยต้องปิิดช่่องโหว่่ให้ได้้ตาม
รายการของ OWASP: Open Web Application Security Project Top 10 และตามมาตรฐาน CWE: 
Common Weakness Enumeration Top 25 ที่มีกระบวนการควบคุมการนําเข้าข้อมูลการแสดงผลการ
ควบคุมการประมวลผล เป็นอย่างน้้อย 
         3)  ผู้รับจ้างต้องทดสอบระบบงาน (Acceptance Testing) ในเชิงฟังก์ช่ันการทํางาน (Functional 
Testing) พร้อมกับจัดทํา และนําเสนอแผน และวิธีการทดสอบระบบให้ สสส. พิจารณา โดยกําหนด Test 
Case ที่สอดคล้องกับประเภทการทดสอบ ได้แก่ Unit Testing, Integration Testing และ System 
Testing  
         4)  การแสดงข้อผิดพลาด (Error Message) จากการทํางานของระบบ ให้แสดงเป็นภาษาไทยพร้อม
มีคําอธิบายสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขอย่างพอเพียง 
         5)  จัดหาและติดต้ังระบบ (Deployment) บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ สสส. กําหนด เพ่ือให้
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         6)  จัดให้มีการทดสอบระบบสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับผู้ใช้งาน (User Acceptant Test: UAT) 
เพ่ือทดสอบการทํางานของโปรแกรม พร้อมกับรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือไปปรับปรุงระบบ
การทํางานให้สอดคล้องกับความต้องการของ สสส. 
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5.  การโอนย้ายข้อมูล (Data Migration)  
     ทําการโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ที่พัฒนา เพ่ือให้สามารถใช้ข้อมูลจากระบบเดิมได้ 
อย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 
     1)  ต้องโอนย้ายข้อมูลเก่าจากระบบฐานข้อมูลเดิมทั้งหมด พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่ โดย
ต้องจัดทําเอกสารรายละเอียดการโอนย้าย และรายงานสรุปผลการโอนย้าย และรายละเอียดการปรับเปลี่ยน
ข้อมูล ในกรณีที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลเก่าก่อนการโอนย้ายเข้าสู่ระบบใหม่ 
     2)  การนําเข้าข้อมูล ต้องมีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และแสดงรายงานผลการตรวจสอบ
โดยละเอียดให้ทราบถึงข้อผิดพลาดแต่ละรายการ 

6. ระบบ/โมดูล ในการพัฒนาระบบ    
       การพัฒนาระบบสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับจ้างจะต้องพัฒนาระบบให้ครบถ้วนตามความต้องการของผู้
จ้าง รวมท้ังพัฒนาเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนเพื่อให้ระบบสามารถดําเนินการได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
โดยระบบหลัก ๆ ประกอบด้วย 
       1)  บริหารจัดการไฟล์ร่างสัญญาหรือข้อตกลง 
       2)  บริหารจัดการกระบวนการทําสัญญาหรือข้อตกลงแบบกระดาษและแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       3)  บริหารการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) และการลงลายมือช่ือดิจิทัล 
(Digital Signature) (เอกสารแนบท้าย 1) 
       4)  การตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับทุนและผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือ 
       5)  บริหารการไม่ทําสัญญาหรือข้อตกลง 
       6)  บริหารการขอทําสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ิมเติม 

7.  คุณลักษณะเฉพาะของระบบงาน 
  1)  จัดหา ติดต้ังและประมวลผลข้อมูลได้บนระบบปฏิบัติการ ตามที่ สสส. กําหนด และต้องส่งมอบ
ให้ สสส. ภายหลังดําเนินโครงการแล้วเสร็จ 
  2)  พัฒนาระบบ ด้วย Microsoft .Net Core 2.0 หรือ สูงกว่า (C#.net)  
  3)  ใช้ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2016 หรือ สูงกว่า  
  4)  สามารถรองรับการทํางานอยู่บนระบบคลาวด์คอมพิวต้ิง (Cloud Computing) ในรูปแบบ 
Platform as a Service (PaaS) หรือ Infrastructure as a Service (Isaac)  
          5)  สามารถรองรับ high availability เช่น การทํางานแบบ load balancing  และสามารถทํางาน
ได้มากกว่า 1 site เพ่ือรองรับการดําเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
   6)  ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบในลักษณะ N-Tier Architecture    
          7)  ใช้ เทคโนโลยี Web-based Application ผู้ ใช้งานสามารถใช้งานผ่าน  Web Browser ที่
ห ล ากหลาย  Platform ได้ อ ย่ างน้ อย ดั ง น้ี  Internet Explorer/Edges,  Mozilla Firefox,  Google 
Chrome,  Safari 
   8)  ระบบต้องสนับสนุนมาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูลแบบ Secure Socket Layer (SSL) เป็นอย่าง
น้อย โดย สสส. จะเป็นผู้จัดหาใบรับรอง  
  9)  การออกแบบ และพัฒนาระบบให้มีการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ให้ถูกต้อง หรือ
สอดคล้องตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ตามท่ี สสส. กําหนด 
   10)  รองรับการใช้งาน Single Sign-On ผ่านระบบ Web Portal ของ สสส. 
  11)  รองรับการแสดงผลแบบ Responsive และแสดงผลได้เหมาะสมท้ังบน Computer, Tablet 
และมือถือ และสามารถเลือกมุมมองได้แบบ desktop 
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   12)  ระบบท่ีออกแบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้   เช่น ระบบ
บริหารโครงการฯ ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน ระบบบริหารแผนและงบประมาณ  ระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์  ระบบบัญชีและการเงิน ระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ฯลฯ 
   13)  การจัดทํารายงาน (Report/Dashboard) จะต้องออกแบบรายงานและ Dashboard เพ่ือ
แสดงรายงานที่จําเป็นต่อการใช้งานสําหรับผู้ใช้งาน ผู้บริหาร และภาคีเครือข่ายและผู้เก่ียวข้อง เช่น รายงาน
การอนุมัติ รายงานการเบิกจ่าย รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน เป็นต้น 

8.  อบรมการใช้งาน 
        อบรมการใช้งานระบบสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ 
        7.1) เจ้าหน้าที่ สสส. ผู้ดูแลระบบสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ครั้ง 
        7.2) เจ้าหน้าที่ สสส. จํานวน 2 ครั้ง 
        7.3) ภาคีเครือข่ายและผู้ที่เก่ียวข้อง จํานวน 1 ครั้ง  
 

6. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ระยะเวลาดําเนินงานภายใน  180  วัน  

 นับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือสัญญา  
 นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทํางาน  
นับถัดจากวันที่      
 นับต้ังแต่วันที่ 1 ก.พ. 64 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 64  
 

7. การส่งมอบงาน และงวดงานงวดเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) เป็นการส่งมอบเป็นคราวๆ ไป โดยมีราคาต่อหน่วยคงที่ ไม่จํากัดปริมาณ ภายในระยะเวลาที่
กําหนดในสัญญา และจ่ายได้ไม่เกินวงเงินที่กําหนดในสัญญา 

 (2) เป็นการส่งมอบเป็นคราวๆ ไป โดยมีราคาต่อหน่วยไม่คงที่ ไม่จํากัดปริมาณ ภายในระยะเวลาที่
กําหนดในสัญญา และจ่ายได้ไม่เกินวงเงินที่กําหนดในสญัญา  

☑ (3) แบ่งการส่งมอบ และแบ่งการชําระเงิน ออกเป็นงวด จํานวน………3……..งวด ดังน้ี 

งวด
งาน/พัสดุ ท่ีต้องส่งมอบ จํานวน หน่วยนับ 

ส่งมอบ 
ภายใน  
(วัน) 

งวดเงิน 

1 แผนการดําเนินงาน ข้ันตอน และวิธีการดําเนินงาน 
สิ่งส่งมอบประกอบด้วย 
   - แผนการดําเนินงาน 
   - สถ าปั ต ย ก รรม ขอ งระบ บ ,  ER Diagram,  Data 

Dictionary 
   - แนวทางการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานระบบ (Log) 
   - วิเคราะห์ระบบและออกแบบหน้าจอการใช้งานระบบ 

(User Interface/Screen Prototype) ตามขอบเขต
ของงานจ้าง ข้อ 5. ระบบ/โมดูล ในการพัฒนาระบบ  
(1 – 7)  สิ่งส่งมอบประกอบด้วย 

   - Business Flow Diagram อธิบายถึงข้ันตอนการทํางาน
ในแต่ละส่วน,  UML 

   - รายงานการประชุมเดือน ก.พ. – มี.ค. 64 
 

1 ชุด 15 มี.ค. 64 ร้อยละ 15 
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2 ส่งมอบระบบตามขอบเขตของงานจ้าง ข้อ 5. ระบบ/โมดูล 
ในการพัฒนาระบบ  (1 – 3) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Flash drive) ประกอบด้วย  
  - Source code,  
  - Test Script สําหรับ System Test และ UAT Test 
  -  การทดสอบระบบในภาพรวมทั้งหมด การโอนย้ายข้อมูล 
และนําข้ึนใช้งานจริง 
  -  รายงานการประชุมเดือน เม.ย. – พ.ค. 64 

1 ชุด 31 พ.ค. 64 ร้อยละ 20 

3 1. การพัฒนาระบบตามขอบเขตของงานจ้าง ข้อ 5. ระบบ/
โมดูล ในการพัฒนาระบบ  (4 – 6) สิ่งส่งมอบประกอบด้วย  
   - Source code,  คู่มือการใช้งานระบบ,  การจัดทํา
รายงาน/Dashboard 
  - Test Script สําหรับ System Test และ UAT Test 
  -  การทดสอบระบบในภาพรวมทั้งหมด การโอนย้ายข้อมูล 
และนําข้ึนใช้งานจริง 
  -  รายงานการประชุมเดือน มิ.ย. – ส.ค. 64 
2. สิ่งส่งมอบการพัฒนาระบบท้ังหมด ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Flash drive) 
    - เอกสารการพัฒนาระบบท้ังหมด ตามขอบเขตท่ีได้
กําหนดไว้ 
    - คู่มือการใช้ระบบ สําหรับ Users   
    - คู่มือการดูแลระบบ สําหรับ Admin 
    - ซอสโค้ด (Source Code) ท้ังหมดของระบบ  
    - ลิขสิทธ์ิการใช้งานของ Software อ่ืนๆ ท่ีใช้ในโครงการ
(ถ้ามี)  
    - จัดทําสื่อ multimedia/e-learning เพ่ือให้ผู้ใช้งาน
สามารถทําการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารโครงการ ได้ด้วยตนเอง 
 

1 ชุด 31 ส.ค. 64 ร้อยละ 20 

8. ต้องการระบุสถานที่ให้ผู้รับจ้างดําเนินงานหรือไม่ 
 ☑ ไม่ระบุ     ระบุสถานที่          
9. สถานที่ส่งมอบพัสดุ 
 ☑ ฝ่าย/สํานัก เทคโนโลยีสารสนเทศ             ช้ัน B1     อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขท่ี 99/8  

 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
 ที่อยู่อ่ืน โปรดระบุ           

10. **การจ่ายเงินล่วงหน้า 
  มี ☑ ไม่มี 
11. การหักเงินประกันผลงาน (ยกเว้นการจ้างที่ปรึกษาต้องหักเงินประกันผลงานทุกงวด)  
  มี ☑ ไม่มี 
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12. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง  
 (1) ระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพร่องไม่น้อยกว่า    1   ปี   -   เดือน     -     วัน นับถัดจาก

วันที่ได้รับสิ่งส่งมอบงวดสุดท้าย 
(2) ระยะเวลาให้แก้ไข ซ่อมแซมให้ดีดังเดิมภายใน    -   วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

13. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสําหรับงานน้ีจํานวน   3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)                      

(รวมภาษีมูลคา่เพ่ิมแล้ว) 
14. ราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 รายละเอียดการคํานวณราคากลางตามเอกสารแนบ 
15. **หลักเกณฑ์การพิจารณา 
 
 

 (1)  ใช้เกณฑ์ราคาตํ่าสุด 
☑ (2)  ใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) จะต้องได้คะแนนไม่ ตํ่ากว่า  

    80        คะแนน โดยมีเกณฑ์การประเมินดังต่อไปน้ี 

เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา น้ําหนัก 
คะแนนเต็ม 
100 คะแนน 

1. ราคาท่ีเสนอ 20% 100 
2.  ประวัติบริษัท ประสบการณ์ และผลงานท่ีเก่ียวข้อง 20% 100 
 (1) ประวัติบริษัท และความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ย่ืนข้อเสนอ (5%)   
 (2) ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง (5%)   
 (3) ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง (5%)   
       (4) บุคลากร พร้อมประวัติและประสบการณ์การทํางาน (5%)   
3.  ด้านข้อเสนอโครงการ 25% 100 
       (1) แผนการดําเนินงาน (10%)   
       (2) การฝึกอบรมและการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ระบบงาน (5%)   
       (3) ข้อเสนอในการบํารุงรักษา (MA) และข้อเสนออ่ืนๆ (ถ้ามี) (10%)   
4.  ด้านเทคนิค 35% 100 
       (1) แนวทางการเชื่อมต่อและการโอนย้ายข้อมูล (15%)   
       (2) เคร่ืองมือหรือเทคนิค ท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ (5%)   
       (3) นําเสนอผลงานท่ีมีความสอดคล้องกับขอบเขตงานเพื่อแสดงถึงประสบการณ์ในการ
พัฒนาระบบท่ีมีลักษณะการทํางานใกล้เคียงกับขอบเขตงานท่ีกําลังรับจ้าง อย่างนอ้ย 1 ระบบ 
(สาธิตโปรแกรมแก่คณะกรรมการ ซ่ึงสสส. จะแจ้งวัน เวลา และระยะเวลาในการนําเสนอใน
ภายหลัง) (15%) 

  

รวมคะแนน 100% 100 
16. การวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 กรณีงบประมาณไม่เกิน 5,000,000 บาท (หา้ล้านบาท) 

 ต้องการให้มีการวิจารณ์หรือเสนอแนะ 
☑ ไม่ต้องการให้มีการวิจารณ์หรือเสนอแนะ 

17. **วิธีการขอรับเอกสาร  
  จําหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ชุดละ  บาท 

☑ ให้เอกสารเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
18. ระยะเวลาเผยแพร่ประกาศและเอกสารการซ้ือ/จ้าง หรือระยะเวลาการเชิญชวนให้เสนอราคา 
 วงเงินงบประมาณในการขอซื้อ/จ้าง 10 วันทําการ 
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19. วิธีการเสนอราคา 
 ☑ แบบทั่วไป (เสนอราคาพร้อมข้อเสนอเทคนิคพร้อมกัน) พิจารณาเทคนิคและราคาพร้อมกัน 

 แบบ 2 ซอง (เสนอราคา และข้อเสนอเทคนิค แยกซองกัน) พิจารณาเทคนิคก่อน 
20. **วิธีการพิจารณา 
 ☑ ราคารวม      ราคาต่อรายการ      ราคาต่อหน่วย 
21. กรณีพิจารณาราคาต่อรายการ ระบุจํานวนรายการพร้อมจํานวนงบประมาณต่อรายการ 
 จํานวน             รายการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ข้อมูลรายการ 
งบประมาณ 

ต่อรายการ (บาท) 
รายการที่ 1  
รายการที่ 2  
ฯลฯ  

22. ต้องการให้ผู้เสนอราคาท่ีผ่านคุณสมบัติมานําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังวันสิ้นสุดการเสนอราคาหรือไม่ 

  ไม่ต้องการ    ☑ ต้องการ (กําหนดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)   
ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องให้ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) มานําเสนอผลงานในวันคัดเลือก  

23. เงื่อนไขการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้ง

ปวง ไว้ด้วยแล้ว ยกเว้นในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
กฎหมาย สามารถเสนอราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ 

24. หลักประกันการเสนอราคา (เฉพาะวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีวงเงินงบประมาณในการซื้อหรือจ้าง
ครั้งหนึ่ง เกินกว่า 5,000,000 บาท) 

 เพ่ือประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอ ผู้เสนอราคา หรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตาม
กระบวนการซื้อหรือจ้าง สํานักงานจึงกําหนดหลักประกันการเสนอราคา สําหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีวงเงินงบประมาณในการซื้อหรือจ้างคร้ังหน่ึง เกินกว่า 5,000,000 บาท ใน
อัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
(1) แคชเชียร์เช็ค ซึ่งลงวันที่ที่แคชเชียร์เช็คน้ันชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน 3 วันทําการ 
(2) หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
(3) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน

เพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้เสนอราคานําหลักประกันการเสนอราคาตาม (1) (3) หรือ (4) ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือ
ผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) ในวันเสนอ
ราคา และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้
หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ตามวันและเวลาที่กําหนด โดยจะต้องดําเนินการวันใดวันหน่ึงภายใน 5 
วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคาเว้นแต่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหน่ึงได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
กําหนดมากกว่า 1 วัน ได้แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน 5 วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งน้ี ให้ระบุไว้
เป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 
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25. กําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 
  30 วัน   45 วัน  ☑ 60 วัน         วัน 
26. กําหนดวันทําสัญญา นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้มาทําสัญญา 
  7 วัน  ☑ 15 วัน           วัน 
27. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูล และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
 สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เก่ียวกับร่างขอบเขตงานน้ีได้ที่ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายอํานวยการ 
99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
e-mail : purchase@thaihealth.or.th 
สาธารณะชนต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยช่ือและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ 
วิจารณ์หรือมีความเห็นด้วย 

 
ผู้จัดทํารา่งขอบเขตงาน 

 
               
(นายณฐพง ภาษีผลเต็ม) (นายคมสันต์ วงศ์ชัย) (นางสาวศิริวิมล ธันชลัชอุดม) 

ประธานกรรมการ  กรรมการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

วันที่               /              /   
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เอกสารแนบท้าย 1 
รายละเอียดการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และการลงลายมือชื่อดิจิทัล 

1. การลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่จําเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยแนวทางการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของ 
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ขมธอ. 23-2563) 

2. ระบบรองรับไฟล์เอกสารประเภท PDF ได้เป็นอย่างน้อย 
3. ระบบที่นําเสนอจะต้องรองรับขนาดของไฟล์เอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 25M โดยรองรับจํานวนหน้าไม่

น้อยกว่า 2,000 หน้า 
4. ระบบสามารถกําหนดวิธีการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามประเภทของเอกสาร หรือมูลค่าของเงินที่

ปรากฏในสัญญาได้ 
5. ระบบต้องสามารถ preview เอกสารในทุกกระบวนการของเอกสารได้ แต่อาจมีการป้องกันไม่ให้นําไปใช้

งานจนกว่าจะมีการลงนามจนเสร็จสิ้น 
6. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเข้ามาในระบบ ต้องสามารถลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Signature) โดยผู้ที่ถูกกําหนดไว้เท่าน้ัน 
7. ระบบรองรับการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งแบบรูปภาพ (Image File) หรือการวาดลายมือช่ือ (Draw 

Signature) ได้ 
8. ระบบสามารถป้องกันการแก้ไขเอกสาร (Tamper-evident digital seal) ในระหว่างกระบวนการลง

ลายมือช่ือ  
9. ระบบรองรับการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์แบบหลายบุคคลบนเอกสารฉบับเดียวกัน (Multiple 

Electronic Signature) ได้ 
10. ระบบสามารถกําหนดลําดับการเซ็นต์เอกสารได้ (Signing Order) โดยสามารถปรับเปล่ียนได้ตามท่ี สสส. 

กําหนด และแสดงประวัติการลงลายมือช่ือได้ 
11. ผู้ใช้งานสามารถติดตาม (Monitor) สถานะของผู้ลงลายมือช่ือแต่ละคนที่อยู่ในกระบวนการ (Process) 

และเพ่ือให้ผู้ใช้งานทราบถึงสถานะรวมของเอกสารฉบับน้ันๆ ได้ 
12. ระบบมีความสามารถในการกําหนดระยะเวลาใน การเก็บเอกสาร (Retention Policy) และสามารถ

ทําลาย (Purge) เอกสารได้ หรือทําให้เอกสารไม่สามารถลงลายมือช่ือต่อไปได้ กรณีที่เอกสารถูกการ
ยกเลิกการลงลายมือช่ือ 

13. ระบบมีการประทับรับรองเวลา (Time Stamping) ในขณะที่ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากหน่วยงานท่ี 
สสส. กําหนด 

14. ไฟล์ที่ลงลายมือช่ือแล้ว จะต้องสามารถจัดเก็บและแสดงข้อมูลผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือและ/หรือหน่วยงาน
ที่ออกหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

15. ระบบสามารถแสดงโลโก้หรือตราประทับของ สสส. ประกอบกับลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
16. ระบบสามารถกําหนดพ้ืนที่และตําแหน่งของลายมือช่ือในเอกสารได้ (Signed Location)  
17. ระบบสามารถสร้างแม่แบบ (Template) สําหรับการใช้ลงลายมือช่ือในเอกสารประเภทต่างๆ และ

บุคลากร สสส. สามารถใช้งานแม่แบบ (Template) ร่วมกันได้ 
18. ระบบมีการตรวจสอบเอกสารก่อนลงลายมือช่ือและแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ เช่น ตรวจสอบใบรับรองของ

เอกสาร ตรวจสอบว่ามีการแก้ไขเอกสารหรือไม่ เป็นต้น 
19. ระบบสามารถแจ้งเตือน (Reminder) ในช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล ในกรณีที่ผู้ลงลายมือช่ือไม่ได้ลงลายมือ

ช่ือในระยะเวลาที่กําหนดได้ 
20. ระบบสามารถตรวจสอบ และแจ้งเตือนผู้ที่ต้องลงลายมือช่ือก่อนที่เอกสารจะหมดอายุ (Expired) ได้ 
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21. ระบบรองรับการลงลายมือช่ือดิจิทัล (Digital Signature) แบบองค์กรในเอกสารตามท่ี สสส. กําหนด 
22. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงลายมือช่ือแล้วจะต้องสามารถแสดงข้อมูลภายในใบรับรอง โดยปรากฏบน

เอกสารเพ่ือเป็นการยืนยันว่าเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการลงลายมือช่ืออย่างถูกต้องแล้ว 
23. ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะเอกสารและค้นหาเอกสารลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ สสส. ได้  
24. ระบบสามารถบริหารจัดเก็บเอกสารท่ีผ่านการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ช่ือเอกสาร หน่วยงาน วันที่

สร้าง วันที่ลงลายมือช่ือ วันที่ส่งเอกสาร และประวัติการลงลายมือช่ือ และแสดงให้ผู้ใช้งานทราบตามสิทธิ
ที่กําหนดไว้ได้ 

25. สามารถแจ้งผลการลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งความคิดเห็นของผู้ลงลายมือช่ือ ให้ผู้ลงลายมือช่ือและผู้ที่
เก่ียวข้องทราบได้ 

26. มีเว็บเซอร์วิส (Web Service) สําหรับเช่ือมต่อให้ระบบอ่ืนมาใช้งาน ตามท่ี สสส. กําหนด อย่างน้อยดังน้ี  
26.1 แสดงรายละเอียดของเอกสาร  
26.2 แสดงประวัติการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเอกสาร 
26.3 นําเข้า / แสดง รายช่ือผู้ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเอกสาร 
26.4 นําเข้า / ส่งออก เอกสารที่ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์  
26.5 ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์  

27. ระบบต้องสามารถเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกันและประมวลผลข้อมูลร่วมกันแบบ Real Time ได้ ร่วมทั้ง
สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างต่อเน่ือง 

28. ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในระบบ (Tracked History) เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ 
และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ CSV ได้ เช่น ช่ือผู้ใช้ วัน เวลา เอกสารที่ถูกแก้ไข 
การแก้ไขลําดับการลงลายมือช่ือ สาเหตุการแก้ไข IP Address อีเมลของผู้แก้ไข อีเมลของผู้ลงลายมือช่ือ
ได้ เป็นต้น 

29. กําหนดสิทธิการใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น ระดับบุคคล, ระดับ Function งาน , ระดับกลุ่มผู้ใช้งาน, 
ผู้ดูแลระบบ เป็นต้น โดยผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการสิทธิของระบบได้ 


