ขอบเขตของระบบงาน (Term of Reference)
โครงการจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส$
เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข-อมูลระหว1างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส$
ของหน1วยงานภาครัฐ โดยใช-มาตรฐาน TH e-GIF

โดย
กรมการแพทย$ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท$ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

สารบัญ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

หลักการเหตุผล
วัตถุประสงค
ขอบเขตการดําเนินงาน
คุณสมบัติของเสนอราคา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เงื่อนไขการรับประกันผลงานและการบํารุงรักษา
การฝ0กอบรม/คู3มือการใช6งาน
เงื่อนไขในการส3งมอบและเงื่อนไขชําระเงิน
การบริหารโครงการ

............................................................
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๑
๑
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๓
๘
๙
๙
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ขอบเขตของระบบงาน (Term of Reference)
โครงการจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส$
เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข-อมูลระหว1างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส$
ของหน1วยงานภาครัฐ โดยใช-มาตรฐาน TH e-GIF
............................................................

๑. หลักการและเหตุผล
ด6วยกรมการแพทยได6ทําบันทึกข6อตกลงความร3วมมือโครงการพัฒนาการแลกเปลี่ยนข6อมูลระหว3า ง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการบูรณาการข6อมูลหน3วยงานภาครัฐ โดยใช6มาตรฐาน TH e-GIF
(Thailand Electronic Government Interoperability Framework : กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสแห3งชาติ) กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง
กรอบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรภาครัฐ (Back Office) และแผนแม3บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ (ยุทธศาสตรที่ ๓) ของกรมการแพทย
จากโครงการฯ ดั ง กล3 า ว ศู น ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศฯ พบปd ญ หาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น การ
เนื่องจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกรมการแพทยซึ่งได6จัดหามาตั้งแต3 พ.ศ.๒๕๔๑ ไม3สามารถรองรับการ
เชื่อมโยงข6อมูลกับหน3วยงานภาครัฐอื่น ๆ ได6ตามมาตรฐาน TH e-GIF และระบบฐานข6อมูลอื่นภายในกรมการ
แพทย ดังนั้น เพื่อให6ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกรมการแพทยสามารถเข6าร3วมโครงการฯ ได6อย3างมี
ประสิทธิภาพ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในฐานะหน3วยงานที่ได6รับมอบหมายให6ดูแลงานด6านการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการแพทย จึงจําเปhนต6องจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่
พัฒนาขึ้นโดยอิงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว3าด6วยงานสารบรรณ ปi พ.ศ. ๒๕๒๖ และได6รับการรับรองจาก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว3าเปhนระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่สามารถเชื่อมโยงข6อมูล
กับหน3วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF ระยะที่ ๒ ทดแทนระบบเดิม เพื่อให6สามารถดําเนินงานตาม
โครงการได6แล6วเสร็จตามวัตถุประสงค
๒. วัตถุประสงค$
๒.๑ เพื่อให6ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกรมการแพทยสามารถแลกเปลี่ยนข6อมูลระหว3างระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสของหน3วยงานภาครัฐโดยใช6มาตรฐาน TH e-GIF ได6อย3างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุน
การบูรณาการข6อมูลภาครัฐ
๒.๒ เพื่อให6ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกรมการแพทยสามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข6อมูลอื่น
ภายในกรมการแพทยได6
๓. ขอบเขตการดําเนินงาน
จัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณคอมพิวเตอรพร6อมการติดตั้ง ดังนี้
๓.๑ โปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่สนับสนุนมาตรฐาน TH e-GIF พร6อมลิขสิทธิ์การใช6
งาน จํานวน ๑ ชุด
๓.๒ ลิขสิทธิ์สําหรับผู6ใช6งานโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่สนับสนุนมาตรฐาน TH e-GIF
แบบไม3จํากัดจํานวนบัญชีผู6ใช6งาน (Unlimited User) และการเข6าใช6งาน (Unlimited Concurrent User)
๓.๓ การติดตั้ง ออกแบบ และประยุกตการใช6งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่สนับสนุนมาตรฐาน
TH e-GIF เพื่อใช6งานกับกรมการแพทย
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
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๓.๔ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๓๐ ชุด
๓.๕ โปรแกรมปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร จํานวน ๓๐ ชุด
๓.๖ เครือ่ งสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ จํานวน ๒๐ ชุด
๔. คุณสมบัติของผู-เสนอราคา
๔.๑ ผู6เสนอราคาต6องเปhนนิ ติบุ คคลที่จ ดทะเบี ยนในประเทศไทย และประกอบธุร กิจเกี่ย วกับ การ
จําหน3ายอุปกรณคอมพิวเตอรและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร (แนบสําเนาเอกสารหลักฐานมาพร6อมการเสนอราคา)
๔.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข6าเปhนคู3สัญญาต6องไม3อยู3ในฐานะเปhนผู6ไม3แสดงบัญชีรายรับ รายจ3าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ3ายไม3ถูกต6องครบถ6วนในสาระสําคัญ
๔.๓ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข6าเปhนคู3สัญญากับหน3วยงานของรัฐซึ่งได6ดําเนินการจัดซื้อจัดจ6างด6วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ต6องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยข6อมูลจัดซื้อจัดจ6างภาครัฐ
๔.๔ คู3สัญญาต6องรับจ3ายเงินผ3านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว6นแต3การรับจ3ายเงินแต3ละครั้งซึ่งมี
มูลค3าไม3เกินสามหมื่นบาทคู3สัญญาอาจรับจ3ายเปhนเงินสดก็ได6
๔.๕ ผู6เสนอราคาต6องไม3เปhนผู6ที่ถูกระบุชื่อไว6ในบัญชีรายชื่อผู6ทิ้งงานของทางราชการ หรือห6ามติดต3อ
หรือห6ามเข6าเสนอราคากับทางราชการ และได6แจ6งเวียนชื่อแล6ว หรือไม3เปhนผู6ที่ได6รับผลของการสั่งให6นิติบุคคล
หรือบุคคลอื่นเปhนผู6ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๔.๖ ผู6เสนอราคาต6องเปhนผู6ผลิต หรือเปhนตัวแทนจําหน3ายที่ได6รับการแต3งตั้งจากบริษัทผู6ผลิตโดยตรง
หรื อสาขาของบริ ษัทผู6 ผ ลิ ต ประจํ า ประเทศไทย พร6 อมแนบเอกสารหลั ก ฐานการแต3 งตั้ งเปh น ตั ว แทนจํ า หน3 า ย
โปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ที่ออกให6สําหรับโครงการนี้
๔.๗ ผู6เสนอราคาต6องเปhนผู6ผลิต หรือเปhนตัวแทนจําหน3ายที่ได6รับการแต3งตั้งจากบริษัทผู6ผลิตโดยตรง
หรือสาขาของบริษัทผู6ผลิตประจําประเทศไทย พร6อมแนบเอกสารหลักฐานการแต3งตั้งเปhนตัวแทนจําหน3าย เครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน เครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ ที่ออกให6สําหรับ
โครงการนี้
๔.๘ ผู6เสนอราคาต6องมีผลงานในการดําเนินการที่เกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสให6หน3วยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไม3น6อยกว3า ๒ แห3ง โดยแต3ละผลงานต6องมีมูลค3าไม3น6อยกว3าหนึ่งล6านบาทต3อหนึ่งผลงาน
(แนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานจากหน3วยงานมาพร6อมเอกสารเสนอราคา) โดยแต3ละผลงานมีระยะเวลาไม3เกิน
๕ ปi นับแต3วันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา และกรมฯขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบข6อเท็จจริงที่เสนอ
๔.๙ ผู6เสนอราคาต6องสามารถจัดหาบุคลากรผู6เชี่ยวชาญซึ่งเปhนทีมปฏิบัติงานของผู6เสนอราคา ซึ่ง
อย3างน6อยต6องประกอบด6วย
๔.๙.๑ ผู6จัดการโครงการ (Project Manager)
๔.๙.๒ นักวิเคราะหระบบ (System Analyst)
๔.๙.๓ นักพัฒนา (Programmer หรือ Web Developer)
พร6 อมแนบเอกสารรายละเอี ย ดของบุ คลากรซึ่ งเปh น ที มปฏิ บั ติ งาน พร6 อมประวั ติ การทํ า งาน
คุณวุฒิการศึกษา เอกสารแสดงความเชี่ยวชาญแต3ละด6านข6างต6น (แนบเอกสารหลักฐานประกอบที่น3าเชื่อถือได6
แนบมาพร6อมเอกสารเสนอราคา)
๔.๑๐ ผู6เสนอราคาต6องเสนอราคาต3อหน3วยรวมภาษีมูลค3าเพิ่ม และราคารวมค3าใช6จ3ายต3างๆ ทั้งหมดที่
ต6องมี เพื่อให6โครงการจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสฯ ของกรมการแพทยทํางานได6สมบูรณ โดยกรมการ
แพทยไม3ต6องเสียค3าใช6จ3ายใด ๆ เพิ่มเติม
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
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๔.๑๑ ผู6เ สนอราคาต6 องจั ดทํ าตารางเปรีย บเที ยบแสดงรายละเอี ยดของระบบที่ เ สนอกั บข6 อกํ าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของกรมการแพทยทุกหัวข6อ พร6อมระบุยี่ห6อและรุ3นของระบบที่เสนอทั้งหมด คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาขอสงวนที่จะไม3พิจารณาผู6เสนอราคาที่เสนอรายละเอียดคุณสมบัติแตกต3างจากที่
กรมการแพทยกําหนด
๔.๑๒ ผู6เสนอราคาต6องเสนอคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอรไม3ต่ํากว3าคุณลักษณะเฉพาะที่
กําหนดในเอกสารประกวดราคา หากมีรายการใดรายการหนึ่งไม3ครบถ6วนหรือไม3ถูกต6อง
๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๕.๑ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส$ที่สนับสนุนมาตรฐาน TH e-GIF พร-อมลิขสิทธิ์แบบไม1จํากัดจํานวน
บัญชีผู-ใช-งาน (Unlimited User) และการเข-าใช-งาน (Unlimited Concurrent User) ๑ ระบบ
๕.๑.๑ ข-อกําหนดสําหรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส$
๕.๑.๑.๑ โปรแกรมระบบงานสารบรรณอิ เ ล็ กทรอนิ กสที่ เ สนอต6 องมี เ อกสารรั บ รองจาก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว3าเปhนระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่สามารถเชื่อมโยงข6อมูล
กับหน3วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF ระยะที่ ๒ ได6
๕.๑.๑.๒ โปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ต6องพัฒนาโดยอิงตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว3าด6วยงานสารบรรณ ปi พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่สามารถรองรับการใช6งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสโดยมี
วัตถุประสงคให6ผู6ปฏิบัติงานในทุกระดับไม3ว3าจะเปhนผู6บริหารระดับสูง ผู6ปฏิบัติงาน หรือเจ6าหน6าที่สามารถค6นหา
และติดตามความก6าวหน6าของหนังสือแต3ละฉบับที่รับ-ส3งกันภายในองคกรได6อย3างรวดเร็ว พร6อมทั้งลดขั้นตอนการ
ส3งหนังสือ หรือสําเนาหนังสือซ้ําซ6อน โดยมีคุณสมบัติของระบบต3าง ๆ ดังนี้
๕.๑.๑.๒.๑ ระบบการรับ-ส3งหนังสือภายนอก
การรับหนังสือจากหน3วยงานภายนอก เจ6าหน6าที่ฝyายสารบรรณ
สามารถลงทะเบียนรับหนังสือเข6าสู3ระบบ ซึ่งเจ6าหน6าที่ฝyายสารบรรณสามารถทําการตรวจสอบ ค6นหา ติดตาม
และออกรายงานทะเบียนสรุปในลักษณะต3าง ๆ เช3น รายงานสรุปทะเบียนรับหนังสือจากภายนอก ในแต3ละช3วงวัน
เวลา โดยระบบต6องสามารถรับหนังสือจาก หน3วยราชการ/บุคคล/บริษัทฯ ภายนอกถึงกรมการแพทย ผ3านงาน
สารบรรณกลาง หรือหน3วยงานโดยตรง และต6องสามารถลงทะเบียนรับข6อมูลพื้นฐานของหนังสือภายนอก เพื่อ
ใช6เปhนดัชนีการสืบค6น (Index) ออกเลขทะเบียนรับให6โดยอัตโนมัติ สามารถบันทึกวันที่ เวลา และชื่อเจ6าหน6าที่
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับหนังสือจากภายนอกให6โดยอัตโนมัติ รองรับการแนบไฟลข6อมูลต3างๆ ได6 เช3น PDF
เปhนต6น
การส3งหนังสือออกภายนอก ผู6ใช6ทําการบันทึกข6อมูลหนังสือออก
สู3ระบบคอมพิวเตอร โดยระบบสามารถออกเลขหนังสือออกภายนอกโดยอัตโนมัติในระดับ กรม/สํานัก/กอง/ศูนย
ผู6ใช6สามารถทําการตรวจสอบ, ค6นหา ติดตาม และออกรายงานทะเบียนสรุปในลักษณะต3าง ๆ เช3น รายงานสรุป
ทะเบียนส3งหนังสือจากหน3วยงานสารบรรณกลางสู3หน3วยงานภายนอก ในแต3ละช3วงวัน เวลา เปhนต6น โดยระบบ
ต6องสามารถส3งหนังสือออกจากกรมการแพทยถึง หน3วยราชการ/บุคคล/บริษัท ฯ ภายนอกได6 ระบบต6องสามารถ
ส3งหนังสือออกจากหน3วยงานกรมการแพทยถึง หน3วยราชการ/บุคคล / บริษัท ฯ ภายนอก ผ3านสารบรรณกลาง
ระบบต6องสามารถส3งหนังสือออกจากหน3วยงานกรมการแพทยถึง หน3วยราชการ/บุคคล / บริษัท ฯ ภายนอก
โดยตรง สามารถลงทะเบียนข6อมูลพื้นฐานของหนังสือภายนอกเพื่อใช6เปhนดัชนีการสืบค6น (Index) สามารถออก
เลขหนังสือออกภายนอกให6โดยอัตโนมัติ สามารถบันทึกวันที่ เวลา และชื่อเจ6าหน6าที่ที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการส3ง
หนังสือจากภายนอกให6โดยอัตโนมัติ รองรับการแนบไฟลข6อมูลต3างๆ ได6 เช3น PDF เปhนต6น
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๕.๑.๑.๒.๒ ระบบการรับ-ส3งหนังสือภายใน
ระบบต6องสามารถสร6างหนังสือภายใน เพื่อส3งระหว3างหน3วยงาน
ภายในกรมการแพทย เจ6าหน6าที่ผู6ดูแลเอกสารสารบรรณและเจ6าหน6าที่ธุรการแต3ละส3วนงาน สามารถลงทะเบียน
รับหนังสือเข6าสู3ระบบคอมพิวเตอร สามารถออกทะเบียนส3งภายในได6โดยอัตโนมัติ เจ6าหน6าที่สามารถตรวจสอบ
ค6นหา ติดตาม รวมทั้งระบบสามารถออกรายงานต3าง ๆ เช3น รายงานสรุปทะเบียนส3งหนังสือจากภายใน ในแต3ละ
ช3วงเวลา เปhนต6น สามารถลงทะเบียนส3งภายใน โดยข6อมูลพื้นฐานของหนังสือเพื่อใช6เปhนดัชนีการสืบค6น (Index)
สามารถออกเลขทะเบียนส3งหนั งสือภายใน (กรม / สํ านัก / กอง / ศูน ย / กลุ3มงาน / ฝy าย) ให6โ ดยอัตโนมั ติ
รองรับการแนบไฟลข6อมูลต3างๆ ได6 เช3น PDF เปhนต6น
สามารถส3งหนังสือถึงกันภายในหน3วยงาน ผู6รับหนังสือสามารถ
ทําการลงรับหนังสือได6 รวมทั้งระบบสามารถทําการส3งต3อหนังสือไปยังหน3วยงานอื่น ๆ ได6 โดยสามารถส3งต3อโดย
ระบุหน3วยงานของผู6รับหนังสือ และสามารถบันทึกหนังสือเข6าสู3ระบบ โดยการสแกน หรือไฟลเอกสารแนบ เพื่อ
ใช6ในการอ6างอิงสามารถบันทึกวันที่ เวลา และชื่อเจ6าหน6าที่ที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรับหนังสือจากภายในโดย
อัตโนมัติ และสามารถออกรายงานสรุปการรับหนังสือภายในได6
๕.๑.๑.๒.๓ ระบบหนังสือเวียน
เปh น ระบบที่ ช3ว ยสนับ สนุ น การเวีย นหนังสื อไปยั งผู6 รับ เปh นจํ า นวน
มากๆ โดยมีเนื้อหาใจความของหนังสืออย3างเดียวกัน ส3วนใหญ3จะเปhนหนังสือเพื่อทราบ ระบบต6องสามารถออก
เลขหนังสือเวียนภายใน กรม / สํานัก / กอง / ศูนย / กลุ3มงาน / ฝyาย ได6 สามารถส3งหนังสือเวียนภายนอกไปยัง
กระทรวง / ทบวง / กรม / กอง / สํานัก ได6ตามมาตรฐาน TH e-GIF และสามารถบันทึกหนังสือเวียนเข6าสู3
ระบบโดยการสแกนหรือไฟลเอกสารแนบ เพื่อใช6ในการอ6างอิงได6 สามารถบันทึกวันที่ เวลา และชื่อเจ6าหน6าที่ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเวียนหนังสือได6โดยอัตโนมัติ และสามารถออกรายงานสรุปหนังสือเวียน
๕.๑.๑.๒.๔ ระบบการจัดเก็บหนังสือ
ต6องสามารถบันทึกรายละเอียดของหนังสือที่จัดเก็บ เช3น อายุของ
หนังสือ, ชื่อเรื่อง, จาก, ส3งถึง, สถานที่นําหนังสือไปเก็บ เปhนต6น สามารถจัดทําทะเบียนสําหรับหนังสือที่นําฝาก
สามารถจัดทําทะเบียนเอกสารที่ครบกําหนดทําลาย และสามารถจัดทํารายงานทะเบียนการจัดเก็บประจําวัน/
เดือน/ปi
๕.๑.๑.๒.๕ ระบบการทําลายหนังสือ
เปhนระบบที่รวบรวมข6อมูลหนังสือที่ครบเวลาที่ดําเนินการจัดเก็บใน
ระบบ โดยจะรวบรวมเปhนรายงานทะเบียนหนังสือที่ครบกําหนดการจัดเก็บ พร6อมที่จะทําลาย ให6กับเจ6าหน6าที่
สารบรรณใช6ในการตรวจสอบได6อย3างมีประสิทธิภาพ สามารถทําการสืบค6นเอกสารที่ครบกําหนดถูกทําลายได6
และสามารถสั่งทําการทําลายหนังสือ โดยผู6ใช6สามารถเลือกหนังสือที่ต6องการจะทําลายได6 มีรายงานแสดงเอกสาร
หมดอายุตามช3วงเวลาที่กําหนดได6
๕.๑.๑.๒.๖ ระบบสืบค6นและติดตามหนังสือ
เปh น ระบบที่ อํา นวยความสะดวกแก3 ผู6 ใช6 ในการค6 น หาและติ ด ตาม
หนังสือ ผู6ใช6สามารถค6นหาหนังสือและติดตามได6ว3าปdจจุบันหนังสืออยู3ที่ใคร หน3วยงานใด สถานะของหนังสือ
ฯลฯ โดยผู6ใช6สามารถทําการสืบค6นจากเงื่อนไขได6หลายเงื่อนไขพร6อมกัน เช3น เลขที่หนังสือ, ลงวันที่, เรื่อง,
หน3วยงาน, อ6างถึง, หมายเหตุ, ประเภทของหนังสือ, แล6วเสร็จภายใน เปhนต6น โดยสามารถใช6เงื่อนไขตรรกะ
“และ” “หรือ” “ไม3ใช3” ประกอบการค6นหาได6
๕.๑.๑.๒.๗ ระบบรายงาน
เปhนระบบที่ใช6ในการจัดพิมพรายงานต3างๆ ได6แก3 รายงานทะเบียน
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รับหนังสือภายนอก รายงานส3งหนังสือภายนอก รายงานทะเบียนรับหนังสือภายใน รายงานส3งหนังสือภายใน
รายงานทะเบียนหนังสือเวียน รายงานทะเบียนจัดเก็บหนังสือ และรายงานทะเบียนรายชื่อหนังสือที่ครบกําหนด
ระยะเวลาเพื่อการทําลาย รายงานการประเมินผลการทํางานของแต3ละฝyายงาน เช3น รายการรับ-ส3ง เอกสาร
๕.๑.๑.๒.๘ แบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส
มีระบบแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสรองรับรูปแบบหนังสือราชการ
อย3างน6อย ๒ แบบฟอรม คือ หนังสือภายใน และหนังสือภายนอก และผู6ใช6ต6องสามารถสร6างแบบฟอรมเพิ่มได6เอง
โดยไม3จํากัด โดยแบบฟอรมที่สร6างนี้ต6องใช6งานร3วมกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่นําเสนอได6
ต6องสามารถสร6างรหัส Barcode เพื่อกํากับไว6ในแบบฟอรม
อิเล็กทรอนิกสได6
๕.๑.๑.๒.๙ ระบบสําหรับผู6ดูแลระบบและระบบรักษาความปลอดภัยข6อมูล
ระบบจะต6องมีหน6าจอสําหรับผู6ดูแลระบบ เพื่อใช6สําหรับควบคุม
การใช6งาน การกําหนดสิทธิการใช6งานโปรแกรมในส3วนต3าง ๆ ระบบตรวจสอบการเข6าออกของผู6ใช6 การแก6ไข
ปรับปรุงรายชื่อหนังสือ ชื่อหน3วยงานภายใน หน3วยงานภายนอก รวมทั้งชื่อตําแหน3งที่รับผิดชอบ การกําหนดสิทธิ
ในการออกเลขหนังสือ
ผู6ดูแลระบบสามารถดําเนินการเพิ่มเติมจํานวนกลุ3มผู6ใช6งานและ
สามารถเลือกกําหนดสิทธิ์การใช6งานได6ครอบคลุมทุกสิทธิ์ทุกเมนู
มี ร ะบบรั กษาความปลอดภั ย ของแต3 ล ะระดั บ ได6 แ ก3 ผู6 ใ ช6 ง าน
ผู6ดูแลระบบ ผู6บริหาร โดยแยกหน3วยงานย3อยได6ไม3น6อยกว3า ๕ ระดับ
ระบบต6องมี Function สําหรับการ Backup ข6อมูลโดยอัตโนมัติ
และ Recovery Function โดยเฉพาะในกรณีที่ข6อมูลเกิดความเสียหาย
มีระบบการบันทึกรายละเอียดของผู6เข6าใช6 ได6แก3 IP Address,
วัน-เวลา, ชื่อผู6ใช6งาน, ชื่อระบบที่ใช6งาน/การกระทําใด ๆ กับระบบ เพื่อใช6ในการตรวจสอบบันทึกการทํางาน
สามารถยกเลิกการเข6าระบบ หากมีการป€ อนรหัสผ3 านผิดเกิ น
จํานวนที่กําหนด
๕.๑.๑.๒.๑๐ การแลกเปลี่ยนข6อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ต6 อ งสามารถแลกเปลี่ ย นข6 อ มู ล ระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ระหว3างกรมการแพทยกับหน3วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF โดยระบบสามารถแลกเปลี่ยนข6อมูลรายการ
รับ-ส3งเอกสารระหว3างกัน อย3างน6อย ดังนี้ เลขที่หนังสือ วันที่/เวลาออกหนังสือ เรื่อง ชั้นความเร็ว ชั้นความลับ
ผู6ส3ง(หน3วยงานที่ส3ง) ผู6รับ(หน3วยงานที่รับข6อมูล) อ6างถึง สิ่งที่ส3งมาด6วย รายละเอียด เอกสารแนบ
๕.๑.๑.๓ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่เสนอต6องเปhนแบบ Web Application รองรับ
การทํางานในลักษณะ n-tier พร6อมทั้งแสดงผล Web Site ไม3ว3าจะเปhนระบบ Intranet, Extranet หรือ
Internet โดยผ3าน Browser เพียงตัวเดียว
๕.๑.๑.๔ ระบบสารบรรณอิเ ล็กทรอนิกสที่ เสนอต6องสามารถทํา งานบนระบบปฎิ บัติ การ
Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 ทั้งแบบ ๓๒ บิต และ ๖๔ บิต
๕.๑.๑.๕ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่เสนอต6องสามารถทํางานร3วมกับโปรแกรมบริหาร
จัดการฐานข6อมูล Microsoft SQL Server Standard 2008R2 หรือรุ3นล3าสุด โดยผู6รับจ6างต6องเปhนผู6รับผิดชอบใน
การจัดหาและมอบให6กรมการแพทยพร6อมลิขสิทธิ์การใช6งานที่ถูกต6องตามกฎหมาย จํานวน ๑ ชุด พร6อมโปรแกรม
ในรูปแบบ CD/DVD-ROM แบบติดตั้งย6ายเครื่องได6 พร6อมสิทธิเข6าไปใช6โปรแกรมจากเครื่องลูกข3าย (Client
Access License) จํานวน ๕ CAL
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๕.๑.๑.๖ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่เสนอต6องสามารถลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใน
เอกสารต3าง ๆ ได6โดยปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
๕.๑.๑.๗ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่เสนอต6องสามารถลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสบน
คําสั่งการของหนังสือแต3ละฉบับด6วย Smartcard หรือ USB Token หรือ Biometric
๕.๑.๑.๘ สามารถเก็บเอกสารได6หลายรูปแบบ เช3น Microsoft Office, HTML, Images
(GIF, JPEG, TIFF), URL, Adobe PDF เปhนต6น ลงในฐานข6อมูลได6 และแสดงเอกสารบนหน6าจอได6 อย3างน6อย MS
Word Format และ Acrobat Format
๕.๑.๑.๙ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่เสนอต6องมีเทคโนโลยีที่ใช6นําเข6า-ส3งออกข6อมูล
แบบ XML หรือ Web Service โดยสามารถสร6าง Reference Key เพื่อเชื่อมโยงกับฐานข6อมูลอื่นของกรมการ
แพทยได6
๕.๑.๑.๑๐ สามารถค6นหาข6อความตาม Keyword (ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย) หรือ
ข6อความที่อยู3ใน Database ได6
๕.๑.๑.๑๑ ระบบที่เสนอต6องมีคุณสมบัติ Online Help
๕.๑.๑.๑๒ ระบบงานที่พัฒนาต6องมีการติดต3อสื่อสารกับผู6ใช6ระบบในลักษณะ GUI (Graphic
User Interface) โดยมีเมนู คําสั่ง และข6อความต3าง ๆ เปhนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕.๑.๑.๑๓ มี Logo ของกรมการแพทยปรากฏบนโปรแกรมเพื่อแสดงลิขสิทธิ์การใช6งาน
๕.๑.๒ ข-อกําหนดการดําเนินงานสําหรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส$
๕.๑.๒.๑ ผู6รับจ6างต6องจัดเจ6าหน6าที่มาให6ผู6ว3าจ6างเพื่อดําเนินการติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร,
ระบบปฏิบัติการ, ระบบบริหารจัดการฐานข6อมูลและระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสลงในเครื่องแม3ข3ายและ
คอมพิวเตอรของหน3วยงานในสังกัดของผู6ว3าจ6าง พร6อมทั้งปรับแต3งระบบ (Performance Tuning) ให6กับผู6ว3าจ6าง
เพื่อให6อุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรทํางานร3วมกันได6อย3างมีประสิทธิภาพ
๕.๑.๒.๒ ผู6รับจ6างต6องศึกษา วิเคราะห และออกแบบระบบงานโดยมีแผนงานโครงการที่
ชัดเจน (Analysis and Design) โดยครอบคลุมงานการรับ-ส3งและติดตามเอกสารภายในองคกรและรองรับการ
รั บ -ส3 งและติ ด ต3 อเอกสารระหว3 า งหน3 ว ยงานในองคกร และติ ด ตั้ งระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ กสที่ ส นั บ สนุ น
มาตรฐาน TH e-GIF เพื่อประยุกตการใช6งานกับกรมการแพทย โดยจั ด ทํ า เปh น เอกสารและต6 อ งได6 รั บ ความ
เห็นชอบจากกรมการแพทย
๕.๑.๒.๓ ผู6รับจ6างต6องสํารวจและเก็บข6อมูลของหน3วยงานภายในองคกรเพื่อเตรียมข6อมูล
พื้นฐานเข6าสู3ระบบให6ผู6ว3าจ6าง เช3น รายชื่อหน3วยงาน ประเภทเอกสาร เพื่อให6ระบบพร6อมใช6งาน
๕.๑.๒.๔ ผู6รับจ6างจะต6องนําข6อมูลจากระบบงานสารบรรณเดิมของกรมการแพทยที่ใช6งาน
ทั้งหมดเข6าไปยังระบบงานสารบรรณใหม3ที่ผู6รับจ6างติดตั้ง โดยเมื่อโอนย6ายไปแล6วจะต6องมีระบบสืบค6นข6อมูลที่
สะดวก รวดเร็ว ข6อมูลที่จะโอนย6ายไปแต3ละเรื่องต6องมีข6อมูลอย3างน6อย ดังนี้
๕.๑.๒.๔.๑ เลขที่เอกสาร
๕.๑.๒.๔.๒ ชื่อเรื่อง.รายละเอียด
๕.๑.๒.๔.๓ วันที่ของเอกสาร
๕.๑.๒.๔.๔ วันที่ลงรับในระบบ
๕.๑.๒.๔.๕ เอกสารแนบ (.pdf)
๕.๑.๒.๕ กรณีมีปdญหาใด ๆ เกิดขึ้น ทั้งในช3วงการพิจารณาข6อเสนอ และดําเนินงานต3าง ๆ
ภายหลังจากได6ทําสัญญากับผู6ว3าจ6างแล6ว ผู6ว3าจ6างสงวนสิทธิในการตัดสินวินิจฉัยชี้ขาดปdญหาที่เกิดขึ้นดังกล3าว
และให6ถือว3าคําวินิจฉัยของผู6ว3าจ6างข6างต6นเปhนที่สิ้นสุดเด็ดขาดแล6ว ผู6ยื่นข6อเสนอหรือผู6รับจ6างต6องยอมรับคํา
วินิจฉัยดังกล3าวโดยจะไม3โต6แย6งหรือมีข6อแม6ใด ๆ ทั้งสิ้น
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๕.๑.๒.๖ ข6อมูล เอกสาร ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการฯของกรมการแพทย และสิ่งอื่น
ใดซึ่ ง ผู6 รั บ จ6 า งได6 จั ด ทํ า ขึ้ น ภายใต6 ข อบเขตงานนี้ ใ ห6 ถือ เปh น ความลั บ และส3 ง มอบให6 กรมการแพทยเมื่ อ สิ้ น สุ ด
ระยะเวลาดําเนินการ ผู6รับจ6างต6องไม3นําข6อมูล เอกสาร ระบบงาน และสิ่งอื่นใดซึ่งผู6รับจ6างได6จัดทําขึ้นเกี่ยวกับ
ขอบเขตงานนี้ไม3ว3าทั้งหมดหรือบางส3วนไปใช6โดยไม3ได6รับความยินยอมล3วงหน6าจากกรมการแพทย
๕.๒ เครื่องคอมพิวเตอร$ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๓๐ ชุด
๕.๒.๑ มีหน3วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel ความเร็วไม3ต่ํากว3า ๒.๔ GHz เทียบเท3าหรือดีกว3า มี
Cache ขนาดไม3น6อยกว3า ๒ MB จํานวน ๑ หน3วย
๕.๒.๒ มีหน3วยความจําแบบ Dual Channel DDR3 SDRAM หรือดีกว3า ขนาดรวมไม3น6อยกว3า ๔
GB ความเร็วไม3ต่ํากว3า ๑๓๓๓ MHz.
๕.๒.๓ มีส3วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน3วยความจําไม3น6อยกว3า ๑๒๘ MB
๕.๒.๔ มีหน3วยเก็บข6อมูล Hard Disk ชนิด SATA หรือดีกว3า ขนาดความจุไม3น6อยกว3า ๕๐๐ GB
๗๒๐๐ RPM หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม3น6อยกว3า ๓๐ GB จํานวน ๑ หน3วย
๕.๒.๕ มี DVD-RW ความเร็วไม3ต่ํากว3า DVD +/- RW ๑๖x จํานวน ๑ ชุด
๕.๒.๖ มี Network Interface Ethernet UTP ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps จํานวนไม3น6อย ๑ ช3อง
๕.๒.๗ มีจอภาพที่มีคุณลักษณะดังนี้
๕.๒.๗.๑ จอภาพ LCD ขนาดที่ระบุทางการค6าไม3ต่ํากว3า ๑๘ นิ้ว (ทะแยงมุม)
๕.๒.๗.๒ ค3าความสว3างอย3างต่ํา ๒๕๐ cd/m2 หรือดีกว3า
๕.๒.๗.๓ Response Time ๕ ms. หรือดีกว3า
๕.๒.๗.๔ ความละเอียดไม3น6อยกว3า ๑๔๔๐ x ๙๐๐ pixel
๕.๒.๗.๕ จุดอัตราความคมชัด (Contrast Ratio) แบบ Typical อย3างต่ํา ๖๐๐:๑
๕.๒.๗.๖ สนับสนุนการแสดงสีได6ไม3น6อยกว3า ๑๖ ล6านสี
๕.๒.๗.๗ การเชื่อมต3อแบบ DVI หรือ HDMI พร6อมสายสัญญาณ
๕.๒.๗.๘ ใช6ได6กับกระแสไฟฟ€า ๑๐๐ - ๒๔๐ Volts AC
๕.๒.๘ มี Port USB รวมไม3น6อยกว3า ๔ Ports โดยต6องติดตั้งด6านหน6าเครื่องไม3น6อยกว3า ๒ Ports
๕.๒.๙ มี Port Microphone, Speaker (Line-Out) และ Line-In อย3างละ ๑ ช3อง
๕.๒.๑๐ มีแป€นพิมพ (Keyboard) ไม3น6อยกว3า ๑๐๔ keys มีตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข
พิมพบนแป€นพิมพอย3างถาวรแบบ USB และ Optical Scroll Mouse แบบ USB อย3างละ ๑ ชุด พร6อมแผ3นรอง
Mouse
๕.๒.๑๑ ตัวเครื่อง (CPU), จอภาพ (Monitor), คียบอรด (Keyboard), เมาส (Mouse) ต6องมี
เครื่องหมายการค6าเดียวกัน
๕.๒.๑๒ ตัวเครื่องแบบ Tower หรือ Mini Tower
๕.๒.๑๓ มี Software, Driver และ Utility สําหรับอุปกรณที่ติดตั้ง
๕.๒.๑๔ มีคู3มือการใช6งานประจําเครื่อง (User Manual) แนบพร6อมส3งสินค6า
๕.๒.๑๕ ผลิตภัณฑที่เสนอต6องได6รับการรับรองมาตรฐาน (มอก. ๑๙๕๖-๒๕๔๘ หรือ FCC) และ
(มอก. ๑๕๖๑-๒๕๔๘ หรือ UL หรือ CSA หรือ ETL) เปhนอย3างน6อย พร6อมเอกสารการรับรองที่ตรงกับ
ผลิตภัณฑรุ3นที่เสนอมาแสดง
๕.๒.๑๖ ผลิตภัณฑที่เสนอต6องสนับสนุนมาตรฐานการประหยัดพลังงาน Energy Star 5.0 พร6อม
เอกสารหลักฐานมาแสดง
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๕.๒.๑๗ ผลิ ต ภั ณ ฑที่ เ สนอต6 อ งผลิ ต หรื อ ประกอบจากโรงงานที่ ไ ด6 รั บ รองการตรวจประเมิ น ตาม
ข6อกําหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO9000 Series หรือมาตรฐานจาก สมอ. พร6อมเอกสารหลักฐานมาแสดง
๕.๓ โปรแกรมปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร$ Windows 7 จํานวน ๓๐ ชุด
๕.๓.๑ ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการอย3างน6อย Windows 7 รุ3นล3าสุด พร6อมโปรแกรมในรูปแบบ
CD/DVD-ROM พร6อมลิขสิทธิ์การใช6งานที่ถูกต6องตามกฎหมาย
๕.๔ เครื่องสแกนเนอร$ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย$บริการ จํานวน ๒๐ ชุด
๕.๔.๑ ชนิดป€อนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder) ชนิด Flatbed Color (๑๖ bit)
๕.๔.๒ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม3น6อยกว3า ๑๒๐๐ x ๒๔๐๐ dpi
๕.๔.๓ มีความเร็วในการสแกนได6ไม3น6อยกว3า ๑๘ ppm (ขาว/ดํา เมื่อทดสอบด6วยกระดาษมาตรฐาน
A4 ด6วยที่ความละเอียด ๒๐๐ dpi)
๕.๔.๔ สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 ถึงขนาด ๘.๕ x ๑๔ นิ้ว
๕.๔.๕ มี Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว3า
๕.๔.๖ สามารถสแกนเอกสารได6 ๒ หน6าแบบอัตโนมัติ
๕.๔.๗ มีปุyมกดสําหรับอํานวยความสะดวกในการสแกนเอกสาร
๕.๔.๘ มีถาดรองรับการสแกนเอกสารแบบอัตโนมัติที่รองรับเอกสารได6ไม3น6อยกว3า ๔๐ แผ3น
๕.๔.๙ สามารถทํางานร3วมกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสตามข6อ ๕.๑ และระบบปฏิบัติการ
ตามข6อ ๕.๓ ได6
๕.๔.๑๐ ผลิ ต ภั ณ ฑที่ เ สนอต6 อ งผลิ ต หรื อ ประกอบจากโรงงานที่ ไ ด6 รั บ รองการตรวจประเมิ น ตาม
ข6อกําหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO9000 Series หรือมาตรฐานจาก สมอ. พร6อมเอกสารมาแสดง
๖. เงื่อนไขการรับประกันผลงานและการบํารุงรักษา
๖.๑ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่สนับสนุนมาตรฐาน TH e-GIF พร6อมลิขสิทธิ์สําหรับผู6ใช6งานแบบไม3
จํากัดจํานวนบัญชีผู6ใช6งาน (Unlimited User) และการเข6าใช6งาน (Unlimited Concurrent User) ต6อง
รับประกันเปhนระยะเวลาไม3น6อยกว3า ๑ ปi หลังจากการตรวจรับระบบและผู6รับจ6างต6องเปhนผู6ออกค3าใช6จ3ายเพื่อการ
นี้ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๑.๑ ผู6รับจ6างต6องจัดเจ6าหน6าที่สําหรับติดตามช3วยเหลือให6คําแนะนําในการปฏิบัติงาน ณ กรมการ
แพทย เพื่อรองรับการใช6งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสในวันเวลาและราชการเปhนระยะเวลาไม3น6อยกว3า ๓
เดือน นับตั้งแต3ส3งมอบงานและผ3านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร6อยแล6ว
๖.๑.๒ ผู6รับจ6างต6องเสนอรายชื่อและสถานที่ที่สามารถติดต3อผู6 ชํานาญการที่รับผิดชอบในการให6
คําแนะนํา คําปรึกษา กับกรมการแพทยในการแก6ไขปdญหา แนะนําการใช6งาน แก3เจ6าหน6าที่กรมการแพทยทุกวัน
และเวลาทําการ ตลอดระยะเวลาตามเงื่อนไขในการรับประกันตามสัญญา และผู6รับจ6างต6องจัดให6มีโทรศัพทสาย
การช3วยเหลือ (Help Line) ทันทีตลอดเวลาทําการ
๖.๑.๓ การบํารุงรักษาแบบซ3อมแซมเมื่อเสียหาย (Corrective Maintenance)
เมื่อระบบมีข6อผิดพลาด ต6องแก6ไขให6แล6วเสร็จภายใน ๔๘ ชั่วโมง (๑ วัน/๒๔ ชม.) นับจากที่
ได6รับแจ6งจากหน3วยงาน หากดําเนินการแก6ไขไม3แล6วเสร็จ ต6องเสียค3าปรับชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท (ข6อผิดพลาดนี้
รวมถึงการที่ระบบมีข6อผิดพลาด (Error Bug) ความผิดพลาดของโครงสร6างคําสั่ง (Syntax Error) ตรรกะ
(Logical Error) ระบบเกิดหยุดชะงัก (System Hang or Halt)
หรือข6อมูลในระบบมีความผิดพลาด
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
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อันเนื่องมาจากการทํางานของโปรแกรมไม3ถูกต6องที่เกิดขึ้นเนื่องจากชุดคําสั่งการปรับแต3ง (Tune up) โปรแกรม
ระบบงานและระบบจัดการฐานข6อมูลที่ผู6รับจ6างทําการพัฒนาขึ้น)
๖.๑.๔ การบํารุงรักษาแบบป€องกันก3อนเสียหาย (Preventive Maintenance)
ผู6รับจ6างต6องเข6ามาบํารุงรักษาระบบ โดยการตรวจสอบฐานข6อมูล (Database) ปรับแต3ง
ระบบ (Performance Tuning) และระบบปฏิบิติการ (Operating System) ณ สถานที่ติดตั้งระบบ อย3างน6อย ๑
เดือนต3อครั้ง โดยผู6 ว3าจ6างเปhนผู6กําหนดเวลาของการบํา รุงรักษา หากผู6 รับจ6างไม3เข6าบํารุ งรักษาในแต3ละครั้ ง
จะต6องชําระค3าปรับครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๖.๑.๕ เมื่อมีการปรับแก6หรือบํารุงรักษาโปรแกรมระหว3างการรับประกัน ผู6รับจ6างจะต6องปรับแก6
เอกสารที่เกี่ยวข6องให6ถูกต6องสอดคล6องด6วย
๖.๑.๖ การแจ6งความบกพร3องผิดพลาดของระบบงาน อาจแจ6งด6วยวาจา โทรศัพท โทรสาร หรือ
หนังสือจากผู6ว3าจ6างที่มีหน6าที่เกี่ยวข6อง ให6ถือว3าการแจ6งนั้นถูกต6อง
๖.๑.๗ การเรียกค3าปรับ หากผู6รับจ6างไม3ส3งเงินค3าปรับภายใน ๗ วัน นับแต3วันที่ผู6ว3าจ6างแจ6งให6
ทราบเปhนลายลักษณอั กษร ผู6ว3า จ6า งมีสิ ทธิ์ หักเงิน ค3าปรับ จากเงิ นประกั นสัญ ญา หรือเรีย กจากธนาคารผู6ค้ํา
ประกันทันที
๖.๑.๘ ถ6าผู6รับจ6างไม3ปฏิบัติตาม ผู6ว3าจ6างสามารถจ6างบุคคลภายนอกให6ดําเนินการแทน โดยผู6รับจ6าง
ต6องเปhนผู6ออกค3าใช6จ3ายเพื่อการนี้ทั้งสิ้นแทน
๖.๒ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๓๐ ชุด
๖.๒.๑ เงื่อนไขการรับประกัน ตัวเครื่องรับประกัน ๑ ปi ทุกชิ้นส3วน และต6องบริการซ3อมแซม
แก6ไข ณ ที่ทําการของลูกค6า (On Site Service) จากผู6ผลิตหรือผู6จําหน3าย
๖.๓ เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ จํานวน ๒๐ ชุด
๖.๒.๒ เงื่อนไขการรับประกัน ตัวเครื่องรับประกัน ๑ ปi ทุกชิ้นส3วน และต6องบริการซ3อมแซม
แก6ไข ณ ที่ทําการของลูกค6า (On Site Service) จากผู6ผลิตหรือผู6จําหน3าย
๗. การฝ[กอบรม/คู1มือการใช-งาน
๗.๑ ผู6รับจ6างต6องจัดฝ0กอบรมการใช6งานระบบสารบรรณอิเ ล็กทรอนิกส โดยจั ดหาวิทยากรพร6อม
เอกสารการฝ0กอบรม (เอกสารและแผ3น CD) ให6กับเจ6าหน6าที่ของกรมการแพทย โดยผู6รับจ6างเปhนผู6รับผิดชอบ
ค3าใช6จ3ายในการฝ0กอบรมทั้งสิ้น ตามหัวข6อหลักสูตรการฝ0กอบรม ดังนี้
๗.๑.๑ ระดับผู6ใช6งานทั่วไป จํานวน ๒ รุ3น ๆ ละไม3น6อยกว3า ๓๐ คน
๗.๑.๒ ระดับผู6ดูแลระบบ จํานวน ๑ รุ3น ๆ ละไม3น6อยกว3า ๖ คน
๗.๒ ผู6รับจ6างต6องจัดทําคู3มือแนะนําการใช6งาน ดังต3อไปนี้
๗.๒.๑ คู3มือสําหรับผู6ใช6งาน (User Manual) จํานวนไม3น6อยกว3า ๖๐ ชุด
๗.๒.๒ คู3มือสําหรับผู6ดูแลระบบ (System Admin) จํานวนไม3น6อยกว3า ๖ ชุด อย3างน6อยต6อง
ประกอบด6วยหัวข6อ ดังนี้
๗.๒.๒.๑ การติดตั้ง การบํารุงรักษาโปรแแกรมและระบบฐานข6อมูล
๗.๒.๒.๒ การสํารองข6อมูลและการกู6คืนข6อมูล
๗.๒.๒.๓ ความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบ
๗.๒.๒.๔ การกําหนดสิทธิในการ อ3าน เขียน สําหรับกลุ3มผู6ใช6งานต3าง ๆ
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
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๘. เงื่อนไขในการส1งมอบและเงื่อนไขชําระเงิน
ผู6รับจ6างต6องส3งมอบงานทั้งหมดให6เสร็จสิ้นสมบูรณตามความต6องการของกรมการแพทย ภายใน ๑๒๐
วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้
งวดที่ ๑. ส3งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ชําระจํานวนเงิน ๖๐% ของวงเงินใน
สัญญา ภายหลังจากผู6รับจ6างดําเนินการตามเงื่อนไขให6เสร็จสิ้นสมบูรณและได6ผ3านการตรวจรับจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุแล6ว ดังนี้
๘.๑ ติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารจัดการฐานข6อมูล
๘.๒ ติดตั้งโปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ที่ได6แก6ไขปรับปรุงให6สามารถใช6
งานได6อย3างสมบูรณตามความต6 องการของกรมการแพทยลงในเครื่องคอมพิว เตอรแม3ข3ายของกรมการแพทย
พร6อมลิขสิทธิ์การใช6งาน
๘.๓ เตรียมข6อมูลพื้นฐานทั้งหมดเข6าสู3ระบบให6ผู6ว3าจ6าง
๘.๔ นําข6อมูลจากระบบงานสารบรรณเดิมของกรมการแพทยที่ใช6งานทั้งหมด เข6าไปยัง
ระบบงานสารบรรณใหม3ที่ผู6รับจ6างติดตั้งครบถ6วนสมบูรณ และมีระบบสืบค6นข6อมูลที่สะดวก รวดเร็ว
๘.๕ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๓๐ ชุด พ ร6 อ ม โ ป ร แ ก ร ม
ปฏิบัติการ และเครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ จํานวน ๒๐ ชุด และการปรับแต3งเพื่อ
ทดแทนเครื่องที่ใช6งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเดิม และต6องติดป€ายแสดงคุณลักษณะที่สําคัญของอุปกรณ
เช3น ยี่ห6อ, รุ3น, CPU, RAM, Hard disk, วันที่ติดตั้งอุปกรณ, วันที่หมดประกัน, หมายเลขโทรศัพทที่ผู6ใช6งาน
สามารถแจ6งปdญหาไปยังบริษัทได6 ในตําแหน3งที่สามารถมองเห็นได6อย3างชัดเจน
๘.๖ ทดสอบการใช6งานโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ของกรมการแพทย และ
รายงานผลการทดสอบต6องผ3านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับ
งวดที่ ๒. ส3งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ชําระจํานวนเงิน ๔๐% ของวงเงิน
ในสั ญ ญา ภายหลั ง จากผู6 รั บ จ6 า งดํ า เนิ น การตามเงื่ อ นไขให6 เ สร็ จ สิ้ น สมบู ร ณและได6 ผ3 า นการตรวจรั บ จาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล6ว ดังนี้
๘.๗ ทดสอบการใช6 ง านโปรแกรมระบบสารบรรณอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส ของกรมการแพทย
เพื่อให6สามารถเชื่อมโยงข6อมูลกับหน3วยงานภาครัฐอื่น เช3น สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรฐาน
TH e-GIF ระยะที่ ๒ และรายงานผลการทดสอบต6องผ3านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๘.๘ เอกสาร ซอฟตแวร และคู3มือต3าง ๆ ให6จัดทําในรูปแบบเอกสาร (Hardcopy) และใน
รูปแบบสื่อบันทึกข6อมูล (Softcopy) เช3น แผ3น CD หรือ แผ3น DVD จํานวนอย3างละ ๓ ชุด หรือตามรายละเอียด
ที่ปรากฏในแต3ละรายการ ดังนี้
๘.๘.๑ คู3มือระบบ (System Documentation) ต3าง ๆ
๘.๘.๒ เอกสารการออกแบบระบบ และ Data Dictionary
๘.๘.๓ Requirement Documents
๘.๘.๔ คู3มือการติดตั้งโปรแกรม และ Database (Installation Manual)
๘.๘.๕ คู3มือการใช6งานสําหรับผู6ดูแลระบบ (Admin Manual)
๘.๘.๖ คู3มือการใช6งานสําหรับผู6ใช6ระบบ (User Manual)
๘.๘.๗ โปรแกรมอื่น ๆ ที่ผู6รับจ6างใช6ในโครงการ (ถ6ามี) พร6อมลิขสิทธิ์การใช6งาน
๘.๘.๘ โปรแกรมต6น ฉบั บ ทั้งหมดของระบบที่ได6 รับ การพัฒ นาและปรั บ ปรุ งเปh น
เวอรชั่นล3าสุด (Softcopy จํานวน ๒ ชุด)
๘.๘.๙ คู3มือระบบ (System Documentation) ต3าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร
และอุปกรณ
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๘.๘.๑๐ แผ3น CD หรือ DVD โปรแกรม Utilities และ Driver ระบบคอมพิวเตอร
และอุปกรณ
๘.๘.๑๑ ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการในรูปแบบแผ3น CD/DVD-ROM พร6อมลิขสิทธิ์
การใช6งานที่ถูกต6องตามกฎหมาย จํานวน ๓๐ ชุด
๘.๘.๑๒ โปรแกรมบริหารจัดการฐานข6อมูล Microsoft SQL Server Standard
2008R2 หรื อรุ3น ล3 า สุ ด พร6 อมลิ ขสิ ทธิ์การใช6งานที่ ถูกต6 องตามกฎหมาย จํา นวน ๑ ชุ ด (โปรแกรมในรู ป แบบ
CD/DVD-ROM) แบบติดตั้งย6ายเครื่องได6 พร6อมสิทธิเข6าไปใช6โปรแกรมจากเครื่องลูกข3าย (Client Access
License) จํานวน ๕ CAL
๘.๘.๑๓ เอกสารรายงานผลการจั ด การฝ0 ก อบรมการใช6 ง านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
๙. การบริหารโครงการ
เพื่อให6 โครงการนี้แล6 วเสร็จ ภายในระยะเวลากํา หนดและมีคุณภาพของงานที่ดี ดังนั้น ผู6รับจ6 างต6อง
ดําเนินงานบริหารโครงการตามข6อกําหนด ดังนี้
๙.๑ ผู6 รั บ จ6 า งต6 องนํ า เสนอแผนการบริ ห ารโครงการ (Project Management Plan) ต3 อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของกรมการแพทย โดยต6องแสดงข6อมูลต3าง ๆ อย3างชัดเจน แผนการบริหารโครงการ
ที่จัดทําให6แสดงเปhนแผนภูมิการบริหารโครงการ (Gantt Chart) ที่แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการทํางาน
๙.๒ ผู6รับจ6างต6องนําเสนอและรายงานผลการดําเนินการพร6อมทั้งอธิบายกระบวนการ และแนวคิดใน
การพัฒ นาระบบและการดํ าเนิน การที่เ กี่ยวข6องตามที่ คณะกรรมการตรวจรั บพั สดุ หรือคณะกรรมการที่ได6รั บ
มอบหมาย เชิญร3วมประชุม
๙.๓ ผู6รับจ6างจะต6องเข6าร3วมประชุมเพื่อพิจารณาเอกสาร/งาน หารือ ชี้แจง ทําความเข6าใจประเด็น
ต3าง ๆ หรือรายงานความก6าวหน6าของโครงการ/งาน ต3อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อย3างน6อยเดือนละ
๑ ครั้ง หรือทุกครั้งที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเชิญผู6รับจ6างเข6าร3วมประชุม
****************************************************

สถานที่ติดต1อเพื่อขอทราบข-อมูลเพิ่มเติมหรือ เสนอแนะ วิจารณ$ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเป_ดเผยตัว ได-ที่
๑. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ ๘๘/๒๓ ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๖๓๑๕ โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๘๒๗๘
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