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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ครงการพั นาระบบ E-Library
………………………………………………………………………………………………..
1. ลักการและเ ตุผล
ำนักงานคณะกรรมการกำกับและ งเ ริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ใ ค าม ำคัญในการนำ
เทคโนโลยี าร นเท มาดำเนินการบริ ารจัดการงานตาง ๆ ภายในองคกร ามารถขับเคลื่อนภารกิจ ลักในการ
กำกับดูแลอุต า กรรมประกันภัยและการคุมครอง ิทธิประโยชนของประชาชนภายในประเท ใ มีค ามทัดเทียม
เทียบเทามาตรฐานในระดับ ากล การบริ ารการจัดเก็บแ ลงค ามรูตาง ๆ ที่ตองใ บริการขอมูลค ามรูแกบุคลากร
ทั้งภายในองคกรและประชาชนทั่ ไป จึงมีค ามจำเปนที่ตองดำเนินการพัฒนาใ มีรูปแบบที่มีค ามทัน มัย เขาถึง/ใช
งานไดอยาง ะด ก โดยนำเทคโนโลยีและน ัตกรรมใ ม ๆ มาดำเนินการพัฒนาใ อดคลองกับ ิถีแบบใ ม ( e
Normal) รือยุคดิจิทัล ทำใ การจัดเก็บและการใ บริการแ ลงค ามรูของ ำนักงาน คปภ. มี ักยภาพเพิ่มขึ้น และ
รางค ามเชื่อมั่นใ กับประชาชนได
ถาบัน ิทยาการประกันภัยระดับ ูง จึงมีแน คิดที่จะดำเนิน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใ บริ การ
ง มุดแบบเกามาเปน ง มุด ิเล็กทร นิก รื E-library ซึ่งเปนรูปแบบ ง มุดยุคดิจิทัล (Digital Age) ที่นำ
เทคโนโลยีและน ัตกรรมที่ทัน มัยมาพัฒนาร มกันในการบริ ารจัดการ ื่ ค ามรูแบบตั แลม ( นัง ื ตำรา าร าร
DVD ฯลฯ) เปลี่ยนเปน ื่ ิเล็กทร นิก (E-book E-magazine บทค าม ิเล็กทร นิก ) และยกระดับการใ บริการ
ค ามรูผานเ ็บไซตและแ พพลิเคชั่น โดยใชเครื่ งมื / ุปกรณ ื่ ารประเภทตาง ๆ เชื่ มโยงใ ผูใชบริการ ง มุด
ามารถเขาถึงแ ลงค ามรู ไดตล ดเ ลา ซึ่งเปนรูปแบบการใ บริการ ยางไรขีดจำกัด ต บ น งค ามต งการ
คนค าข มูลใ กับบุคลากรภายใน ำนักงาน คปภ.ทั้ง นกลางและ นภูมิภาค และประชาชนทั่ ไป โดยไมจำกัด
ถานที่และเ ลา เปนรูปแบบการพัฒนาที่ ดรับนโยบายข ง ำนักงาน คปภ. ในการขับเคลื่ น งคกรใ เปน งคกร
ดิจิทัล (Smart OIC) และการใ บริการค ามรูได ยางมีประ ิทธิภาพ
2. วัต ุ ระ งค
๒.๑ เพื่ พัฒนาการจัดการ ง มุดใ เปนรูปแบบระบบ E-library มีค ามทัน มัย ดคล งกับการ
ใ บริการ ง มุดในยุคดิจิทัล ยาง มบูรณแบบ
๒.๒ ปรับ เปลี่ย นการจัดเก็บ ทรัพยากร ารนิเท ประเภทตั เลมมาเปนรูป ื่ออิเล็กทรอนิก ไดแก
E-book, E-magazine, บทค าม ิเล็กทร นิก เปนตน และเชื่ มโยงการปฏิบัติการบน Web Application
2.3 เพื่อใ พนักงาน ำนักงาน คปภ.ทั้งใน นกลางและ นภูมิภาค ามารถใชบริการ อง มุดเขาถึง
) ผาน Website
แ ลงทรัพยากร ารนิเท อาน นัง ือ รือ ิ่งพิมพตาง ๆ ในรูปแบบ นัง ืออิเล็กทรอนิก (Eและ Application ามารถเรียกดูขอมูลไดตลอดเ ลา
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3. ขอกำ นดคุณ บัติของผยื่นขอเ นอ
ผูยื่นข เ น ต งมีคุณ มบัติ ดังนี้
3.1 มีค าม ามารถตามกฎ มาย
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.3 ไม ยูในระ างเลิกกิจการ
3.4 ไมเปนบุคคลซึ่ง ยูระ างถูกระงับการยื่นข เ น รื ทำ ัญญากับ น ยงานข งรัฐไ ชั่ ครา
เนื่ งจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานข งผูประก บการตามระเบียบที่รัฐมนตรี าการ
กระทร งการคลังกำ นดตามที่ประกา เผยแพรในระบบเครื ขาย าร นเท ข งกรมบัญชีกลาง
3.5 ไมเปนบุคคลถูกระบุชื่ ไ ในปญชีรายชื่ ผูทิ้งงานและไดแจงเ ียนชื่ ใ เปนผูทิ้งงานข ง น ยงาน
ข งรัฐในระบบเครื ขาย าร นเท ข งกรมบัญชีกลาง ซึ่งร มถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน ุน นผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริ าร ผูมี ำนาจในการดำเนินงานในกิจการข งนิติบุคคลนั้นด ย
3.6 มีคุณ มบัติและไมมีลัก ณะต ง ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้ จัดจางและการบริ าร
พั ดุภาครัฐกำ นดในราชกิจจานุเบก า
3.7 มี ถานะเปนนิติบุคคล ผูมี าชีพขายพั ดุ/รับจางพัฒนาระบบ ที่ประก ดราคาด ย ิธีประก ดราคา
ิเล็กทร นิก ดังกลา และต งเปนนิติบุคคลตามกฎ มายที่จดทะเบียนในประเท ไทบ ซึ่งประก บธุรกิจเกี่ย กับ
การพัฒนาระบบ ง มุด ิเล็กทร นิก ใ บริการผาน Web Application และ Mobile Application เปนเ ลาไม
น ยก า 2 ป นับถึง ันที่ยื่นข เ น
3.8 ต งไมเปนผู มีผลประโยชนร มกันกับผู ยื่นข เ น ราย ื่น รื ไมเปนผู กระทำการ ันเปนการ
ขัดข างการแขงขัน ยางเปนธรรมในการประก ดราคา ิเล็กทร นิก ครั้งนี้
3.9 ไมเปนผูรับเ ก ิทธิ์ รื ค ามคุมกันซึ่ง าจปฏิเ ธไมย มขึ้น าลไทย เ นแตรัฐบาลข งผูยื่นข เ น
ไดมีคำ ั่งใ ละเ ก ิทธิ์และค ามคุมกันเชน านั้น
3.10 ผูยื่นข เ น ราคาต งลงทะเบียนในระบบจัดซื้ จัดจางภาครัฐด ย ิเล็กทร นิก (Electronic
Government Procurement : e-GP) ข งกรมบัญชีกลาง
3.11 ผูยื่นขอเ นอตองมีผลงานพัฒนาระบบ าร นเท ที่เกี่ย ของกับระบบ E- r r และบำรุงรัก า
แอพพลิเคชั่นใ กับ น ยงานของรัฐ รือเอกชน อยางนอย ๓ ผลงาน งเงินตอ ัญญาไมนอยก า 300,000.-บาท
( ามแ นบาทถ น) ร มภา ีมูลคาเพิ่มแล ซึ่งได งม บและตร จรับเปนที่เรียบร ยภายในระยะเ ลาไมเกิน 3 ป
พร มทั้งแ ดงเ ก ารในรูปแบบ ำเนา ัญญา รื นัง ื รับร งจากผูซื้ /ผูจาง
3.12 ผู ยื่นข เ น ต งมีเ ก าร ัญญา นุญาตการเปนตั แทนขาย นัง ื ิเล็กทร นิก (E-book)
ไมน ยก า 5 ำนักพิมพ และนิตย าร ิเล็กทร นิก (E-Magazine) ไมน ยก า 3 ำนักพิมพ จาก ำนักพิมพ
ที่ ามารถจัดจำ นายร มกับ ระบบ E-library พร มทั้งแ ดงเ ก ารที่เกี่ย ข งประก บด ย เ ก าร ัญญา
ใบ นุญาต/ใบรับร งการได ิทธิ์ข ง ำนักพิมพ
3.13 กรณีผู ยื่นข เ น เปนผู ประก บการ ิ า กิจขนาดกลางและขนาดย ม (SMEs) ใ แนบ ำเนา
ใบขึ้นทะเบียนผูประก บการฯ (SMEs) ด ย

2

4. ขอกำ นดทั่ว
4.1 การบริ ารงานโครงการ
4.1.1 การบริ ารโครงการ
4.1.1.1 ผู ยื่น ข เ น ต งเ น โครง รางการทำงานและบุ คลากรที ่ม ีผ ลงานและ
ประ บการณ ตามข 4.1.1.2 โดยมีรายละเ ียด ยางน ย ดังต ไปนี้
(1) ชื่ -นาม กุล
(2) ำเนาบัตรประชาชน
(3) ถานที่ มายเลขโทร ัพท และ ีเมลที่ ามารถติดต ได
(4) ประ ัติการ ึก า/ฝก บรม
(5) ประ ัติการทำงาน
(6) ผลงานและประ บการณที่เกี่ย เนื่ งกับโครงการ โดยต งระบุ ชื่ -นาม กุล
ตำแ นง ถานที่ทำงาน และ มายเลขโทร ัพท รื มายเลขโทร ัพทมื ถื ที่ ามารถติดต ไดข งผูรับร งผลงาน
แตละผลงาน
(7) ตำแ นงและค ามรับผิดช บในโครงการนี้
(8) จำน นเ ลาที่ปฏิบัติงานจริงในโครงการนี้ (จำน นเดื น)
4.1.1.2โครง รางข งทรัพยากรบุคคลต งประก บไปด ยบุคลากรที่มีบทบาทตาม
รายการดานลางนี้ เปน ยางน ย
ตำแ นง
1. ผูจัดการโครงการ
(Project Manager)

จำนวน
อยาง
วุ ิการ ก า
นอย
1
ระดับปริญญาตรี รื ูงก า
- าขา ิทยา า ตรค มพิ เต ร
รื
- าขาเทคโนโลยี าร นเท
รื
- าขาที่เกี่ย ข ง

ระ บการณทำงานและควา ร
- มีประ บการณในการบริ าร
โครงการพัฒนาระบบ าร นเท
ซึ่งได งม บ และตร จรับแล
ยางน ย 3 ป
- มีประ บการณในการบริ าร
โครงการพัฒนาระบบ าร นเท
ที่เกี่ย ข งกับ การพัฒนาระบบ
ง มุด ิเล็กทร นิก (E-library)
ซึ่งได งม บและตร จรับแล
ยางน ย 2 โครงการ โดยใ ระบุ
ชื่ โครงการ
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ตำแ นง
2. ผูประ านงาน
โครงการ (Project
Coordinator)

จำนวน
อยาง
วุ ิการ ก า
นอย
1
ระดับปริญญาตรี รื ูงก า
- าขา ิทยา า ตรค มพิ เต ร
รื
- าขาเทคโนโลยี าร นเท
รื าขาที่เกี่ย ข ง

3. ิ กรระบบ
(System Engineer)

1

ระดับปริญญาตรี รื ูงก า
- าขา ิทยา า ตรค มพิ เต ร
รื
- าขาเทคโนโลยี าร นเท
รื
- าขาที่เกี่ย ข ง

4. ผูตร จ บ
คุณภาพข งระบบ
(Software Tester)

1

ระดับปริญญาตรี รื ูงก า
- าขา ิทยา า ตรค มพิ เต ร
รื
- าขาเทคโนโลยี าร นเท
รื
- าขาที่เกี่ย ข ง

ระ บการณทำงานและควา ร
- มีค ามรูดานเทคโนโลยี
าร นเท เบื้ งตน
- มีประ บการณดานการจัดทำ
เ ก ารรายงานการประชุม
ด ยโปรแกรม Microsoft Office
ไมน ยก า 2 ป
- มีประ บการณในการติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ (Operating
System) ระบบจัดการฐานข มูล
(DBMS) และเครื่ งค มพิ เต ร
แมขายแ พพลิเคชั่น (Application
Server) ไมน ยก า 3 ป
- มีประ บการณในการติดตั้งระบบ
าร นเท ซึ่งได งม บและตร จ
รับแล ยางน ย 2 โครงการ
โดยใ ระบุชื่ โครงการ
- มีประ บการณดานทด บระบบ
รายงาน ไมน ยก า 3 ป
- มีประ บการณดานการทด บ
ระบบ าร นเท ซึ่งได งม บและ
ตร จรับแล ยางน ย 2 โครงการ
โดยใ ระบุชื่ โครงการ

๔.๑.๑.๓ บุคลากรตำแ นงลำดับที่ ๑ ลำดับที่ ๒และลำดับที่ 4 าจเปนบุคลากรเดีย กันได
๔.๑.๑.4 บุคลากรที่เขาปฏิบัติ นาที่ที่ระบุแตละบทบาท นาที่ตามข กำ นด 4.1.1.2
จะต งเปนบุคคลเดีย กับที่ผูยื่นข เ น ยื่นในข เ น โครงการ กรณีที่ผูยื่นข เ น ต งการเปลี่ยนแปลงบุคลากรใน
โครงการ ใ แจงต ำนักงาน คปภ. ก นการเปลี่ยนแปลง ยางน ย 7 ันทำการ เพื่ พิจารณาใ ค ามเ ็นช บ โดย
บุคลากรที่เปลี่ยนแปลงใ มต งมีคุณ มบัติไมน ยก าข กำ นด 4.1.1.2
4.1.2 การประชุมรายงานค ามกา นาและ รุปปญ า
ผูยื่นข เ น ต งจัดเตรียมการประชุม รายงานการประชุม ผลการดำเนินงาน ทำการ รุป
ปญ าและ ิธีการแกไขปญ า และรายงานค ามกา นาข งการดำเนินงานใ กับ ำนักงาน คปภ. ยางน ยเดื นละ
1 ครั้ง
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4.2 การใชผลิตภัณฑซ ทแ รใด ๆ ในการพัฒนาระบบ E-library ต งไดรับลิข ิทธิ์ถูกต งจากเจาข ง
ลิข ิทธิ์ และถูกต งตามกฎ มาย พร มใบรับร ง ิทธิ์ (License) ทั้ง มด โดยผู ยื่นข เ น มี นัง ื ยืนยันจาก
เจาข งผลิตภัณฑ/ตั แทนจำ นาย ใ ำนักงาน คปภ. มี ิทธิ์ใชงานได ยางถูกต งโดยไมมีข จำกัดใดๆ
4.3 ผูยื่นข เ น ต งไมเ างานทั้ง มด รื นใด น นึ่งใน ัญญานี้ ไปใ บุคคล ื่นรับจางช ง โดย
ไมไดรับ นุญาตเปน นัง ื จากผู าจาง ในกรณีที่ผูยื่นข เ น ไดรับ นุญาตดังกลา ผูยื่นข เ น ยังต งรับผิดช บ
ในงานที่ใ รับจางช งนั้นทุกประการ และผูยื่นข เ น ต งไมม บ รื โ นผลประโยชน รื ิทธิเรียกร งทั้ง มด
รื น นึ่ง นใดตาม ัญญานี้ใ แกบุคคล ื่น โดยมิไดรับ นุญาตเปน นัง ื จากผู าจางก น
4.4 ผูยื่นข เ น ต งเ น ราคาโครงการพัฒนาระบบ E-library โดยจะต งร มคาใชจายในการติดตั้งการ
กำ นดคา การเชื่ มโยงระบบ การฝก บรม การใชระบบปฏิบัติการบนคลา ดเซิร เ ร (Cloud Server) และการ
ดำเนินการ ื่นใดที่เกี่ย ข ง ทำใ ระบบทำงานได ยาง ำเร็จใชงานไดเต็มประ ิทธิภาพ เปนระยะเ ลา ยางน ย 2 ป
(เริ่มตนปที่พัฒนาโครงการฯ ร มปที่บำรุงดูแลรัก าระบบ) โดยที่ ำนักงาน คปภ. ไมต งเ ียคาใชจายใด ๆ เพิ่มเติม
ีกทั้ง ิ้น
ทั้งนี้ผูยื่นข เ น ต งตกลงเงื่ นไขในการรับใ บริการ ยางต เนื่ ง โดย ำนักงาน คปภ. เปนผูชำระ
คาใชจายต ป ซึ่งคร บคลุมคาบำรุงรัก าระบบ และคาบริการใชพื้นที่ระบบ Cloud Server ใน ัตราไมเกิน 20%
ข งมูลคาโครงการ
4.5 การพัฒนาระบบ E-library ต งไมละเมิด ิทธิ นบุคคลข งผูใชงาน โดยการพัฒนาระบบใ มีค าม
ดคล งตามพระราชบัญญัติคุมคร งข มูล นบุคคล พ. . 2562 และต งเปนไปตามข ตกลงและเงื่ นไขการใช
งานข ง App Store และ Play Store
4.6 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระ างการพัฒนาระบบ ามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได ากมีข เ น
ที่ดีก าข กำ นด ที่ทำใ ระบบงาน E-library มีประ ิทธิภาพมากขึ้น ยางชัดเจน ซึ่งการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจะต ง
ไดรับ นุมัติจาก ำนักงาน คปภ. ก นการดำเนินการใดๆ
4.7 ผูยื่นข เ น จะต งเ น แผนการตร จรับระบบ E-library พร มทั้งข มูลในการใชทด บการ
ตร จรับโดยละเ ียด ก นเริ่มกระบ นการตร จรับระบบฯ (Final Acceptance Test)
4.8 ผูยื่นข เ น ต งลงนามใน ัญญาการเก็บรัก าข มูลเปนค ามลับข ง ำนักงาน คปภ. โดยต ง
รัก าค ามลับข มูล เ ก าร ผลการดำเนินงาน ข มูลโปรแกรมค มพิ เต ร รื ทรัพยากรใด ๆ ไม าจะ ยูใน
รูปแบบใด ซึ่งผูยื่นข เ น ไดรับจาก ำนักงาน คปภ.เพื่ เปนข มูลในการทำงานตาม ัญญานี้ ผูรับจางตกลงรัก าไ
เปนค ามลับ ผูรับจางจะไมกระทำเ ง รื ร มกับบุคคลใดในการนำข มูลไปใชไม าเพื่ ัดตุประ งคใด ๆ รื
เปดเผย รื เผยแพรข มูลไม าโดย ิธีใด ๆ เ นแตจะไดรับค ามยินย มเปนลายลัก ณ ัก รจาก ำนักงาน คปภ.
ากปรากฎ าค ามลับเกี่ย กับงานจางดังกลา ล งรูไปถึงบุคคล ื่นซึ่งไมใชบุคคลที่มี นาผูมี นาที่เกี่ย ข งโดยค าม
บกพร ง โดยการกระทำข งผูรับจาง โดยประการที่นาจะเกิดค ามเ ีย ายแกผู าจาง ผูรับจางมี นาที่ต งรับผิดช บ
ทุกกรณี และแกไขข ผิดพลาดที่เกิดขึ้นใ เปนที่เรียบร ยโดยเร็ ที่ ุด
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4.9 ลิข ิทธิ์ซ ตแ รและระบบ าร นเท
4.9.1 ข มูลที่ ยูในระบบ E-library ร มไปถึง E-Book ที่ ำนักงาน คปภ. เปนผูจัด าข มูล รื
เ ก ารตนฉบับใ ถื เปนผลงาน ันมีลิข ิทธิ์ข ง ำนักงานคปภ. โดย ิทธิขาด ำนักงาน คปภ. เปนเจาข งลิข ิทธิ์
แตเพียงผูเดีย ผูยื่นข เ น จะนำไปเปดเผย เผยแพร ทำซ้ำ รื การ ื่นใดมิได ไม าจะเปนการ าประโยชน รื ไม
ก็ตาม ากเปน าเ ตุทำใ เกิดค ามเ ีย ายต ำนักงาน คปภ. ผูยื่นข เ น ต งรับผิดช บต การกระทำดังกลา
ทุกกรณี
4.9.2 ในกรณีที่บุคคลภายน กกลา าง รื ใช ิทธิ์เรียกร งใด ๆ ามีการละเมิดลิข ิทธิ์ รื
ิทธิบัตรเกี่ย กับ ุปกรณ ซ ทแ รที่เ น ประเภท E-book, E-magazine, บทค าม ิเล็กทร นิก รื น นึ่ง
นใด ผูยื่นข เ น ต งดำเนินการทั้งป งเพื่ ใ การกลา าง รื การเรียกร งดังกลา ระงับ ิ้นไปโดยเร็ โดย
คาใชจายเปนข งผูยื่นข เ น เ งทั้ง ิ้น
4.10 เ ก ารและคูมื ประก บ
ผูยื่นข เ น ต งจัดทำเ ก ารที่เกี่ย ข งกับงานโครงการพัฒนาระบบ E-library เพื่ งม บงาน
ในรูปแบบเ ก ารกระดา และรูปแบบเ ก าร ิเล็กทร นิก ใ คร บคลุม ยางน ย ดังต ไปนี้
4.10.1 เ ก าร รุป/บท ิเคราะ ค ามต งการข งผูใชงาน
(1) รายงานบันทึกค ามต งการ
(2) เ ก ารการ ิเคราะ ค ามต งการ
4.10.2 เ ก าร กแบบระบบเบื้ งตน (Software High-Level Design)
(1) Software Requirement Specification
(2) เ ก ารแ ดงค าม ดคล งกับข บเขตข งงาน (Requirement Tracibility
Matrix : RTM)
4.10.3 เ ก ารการ กแบบระบบ (การพัฒนาระบบ) (Software Detailed Design)
(1) Program Specification รื Functional Specification
(2) เ ก ารแ ดงค าม ดคล งกับข บเขตข งงาน (Requirement Tracibility
Matrix : RTM)
4.10.4 เ ก ารเกี่ย กับผลการทด บระบบ
(1) เ ก ารผลการทด บการทำงานข งซ ทแ รในแตละ น ย (Unit Test)
(2) เ ก ารผลการทด บการเชื่ มโยงการทำงานข งซ ทแ ร (Integrated Test)
(3) เ ก ารผลการทด บเพื่ การย มรับระบบข งผูใชงาน (User Acceptance
Test : UAT)
4.10.5 ชุดคำ ั่ง (Source code) และซ ทแ รที่เกี่ย ข ง (ระบบ E-library ข ง ำนักงาน
คปภ.) บรรจุในแผน /
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4.10.6 คูมื การใชงาน (User manual)
- คูมื การบริ ารจัดการ ระบบ E-library ฉบับภา าไทย
- คูมื การใชงานการใ บริการ E-library บน Web Application และ Mobile
Application ฉบับภา าไทย
4.10.7 คู มื การใช งาน ประก บด ย 2 รู ป แบบ ไดแก รู ป แบบเ ก าร และรู ป แบบ
ื่ ิเล็กทร นิก ที่บรรจุไ ลคูมื ที่ตรงกันกับรูปแบบเ ก าร โดยมีเนื้ า ยางน ย ดังนี้
(1) คำ ธิบายขั้นต นการทำงานที่ ำคัญข ง ระบบงาน ลักและระบบงานย ย เชน
ระบบ มาชิก ระบบบริ ารจัดการ E-book ระบบการจัดการ นัง ื เลม ระบบ ืบคน ระบบการยืม-คืน เปนตน
(2) ื่ ิเล็กทร นิก VDO บันทึกใน ื่ ชนิด CD รื DVD รื ดีก า คร บคลุมถึง
ิธีการใชงานซึ่งต งประก บด ย เ ียงบรรยาย ิธีการใชงาน และ นาจ ประก บตั ยางการใชงาน เปน ยางน ย
4.10.8 คูมื การปฏิบัติงานข งเจา นาที่ผูดูแลระบบ (Administrative Manual)
4.10.9 เ ก าร ธิบายขั้นต นการติดตั้ง การตั้งคา การบำรุงรัก า และการแกไขปญ า
เบื้ งตน ข งระบบปฏิบัติการ แ พพลิเคชั่นบนเครื่ งค มพิ เต รแมขายและ ุปกรณที่
เกี่ย ข งทั้ง มดในโครงการ ซึ่งต งแ ดงภาพถาย นาจ (Photo of screen
capture) ที่ครบถ นทุกขั้นต น
๕.5.ขอบเขตงาน
ขอบเขตงาน
5.1 ผูยื้ย่ืนข้ขอ เ น ต งเ น แผนงาน และขั้นต นการดำเนินงานโครงการนี้ในรูปแบบ Gantt Chart
ตั ้ งแตเริ ่ มตนโครงการจนถึ ง ิ ้ น ุ ดโครงการต ำนั กงาน คปภ. เปนลายลัก ณ ัก ร ภายใน ๓๐ ัน นั บ ถั ด
จาก ันลงนามใน ัญญา
5.2 ผูยื่นข เ น ต งจัดทำแผนการใชพั ดุที่ผลิตในประเท และจัด งแผนฯ ภายใน 30 ัน นับถัดจาก
ันลงนามใน ัญญา
5.3 ผู ยื่น ข เ น จะต ง ึก า ิเคราะ างแผน กแบบ พัฒ นา ร มไปถึงการติดตั้ง ระบบ
าร นเท โครงการพัฒนาระบบ E-library บนระบบปฏิบัติการคลา ดเซิร เ ร (Cloud Server) โดยผูยื่นข เ น
เปนผูจัดเตรียมใ ามารถใชงานไดจริง ยางมีประ ิทธิภาพ
5.4 ผู ยื่นข เ น ต งดำเนินการพัฒนาและติดตั้ง ระบบ E-library ซึ่งมีรายละเ ียดข งระบบงาน
( าง ิง : คุณลัก ณะเฉพาะข งระบบ าร นเท เ ก าร มายเลข 1) ดังต ไปนี้
5.4.1 ระบบ Login และ Register
5.4.2 ระบบจัดการผูใชงาน
5.4.3 ระบบการกำ นด ิทธิ์
5.4.4 ระบบบริ ารจัดการ นัง ื เลม
5.4.5 ระบบบริ ารจัดการ นัง ื E-book
5.4.6 ระบบบริ ารจัดการขา และบทค าม
5.4. ระบบ ืบคน
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5.4.8 ระบบแ ดงผล ำ รับผูใชผาน Web Application
5.4.9 ระบบแ ดงผล ำ รับผูใชผาน Mobile Application
5.4.10 ระบบประชา ัมพันธทรัพยากร, ขา และบทค าม ในระบบ
5.4.11 ระบบรายงานการ ิเคราะ
5.4.12 การนำเขา นัง ื ิเล็กทร นิก (E-book) ลิข ิทธิ์ข ง ำนักงาน คปภ.
เผยแพรในระบบ E-library
5.4.13 การนำเขา นัง ื ิเล็กทร นิก (E-book) าขา ิชาการตาง ๆ จำน นไมน ยก า
100 ชื่ (เลม) พร มเ ก ารการไดรับ ิทธิ์จาก ำนักพิมพชั้นนำ ใ เผยแพรใน
ระบบ E-library ได ยางถูกต งตามกฎ มาย
5.4.14 การนำเขานิตย าร ิเล็กทร นิก (E-magazine) จำน นไมน ยก า 4 รายการ
พร มเ ก ารการไดรับ ิทธิ์จาก ำนักพิมพชั้นนำ ใ เผยแพรในระบบ E-library
ได ยางถูกต งตามกฎ มาย
5.5 ผูยื่นข เ น ต งเปนผูจัดการ แกน นัง ื เต็มฉบับ กลุม นัง ื ที่เปนลิข ิทธิ์ข ง ำนักงาน คปภ.
และจัดทำเปน นัง ื E-book นำเขาระบบ E-library และ แกนเฉพาะภาพปก/ ารบัญ กลุ ม นัง ื ลิข ิทธิ์
ข งผู ื่น/ น ยงาน ื่น นำมาบริ ารจัดการในระบบฯ ประเภท นัง ื เลม เพื่ ใ บริการผู านและใชคนค าผาน
ระบบ E-library ได ยาง มบูรณ โดยร มจำน น นา นัง ื / ิ่งตีพิมพที่ต ง แกนไมน ยก า 15,000 นา
5.6 ผู ยื่นข เ น ต งจัด า นัง ื ิเล็กทร นิก (E-book) ใน าขา ิชาการตาง ๆ ที่มีลิข ิทธิ์จาก
ำนักพิมพชั้นนำ จำน นต งไมน ยก า 100 ชื่ (เลม) โดยแ ดง ัญญาการไดรับ ิ ทธิ์ใ นำตนฉบับ E-book
มาบริ ารจัดการเผยแพรในระบบ E-library ข ง ำนักงาน คปภ.ได ยางถูกต งตามกฎ มาย โดย ามารถใชได
ตล ดไปไมมีข จำกัดใดๆ และ ามารถเปด านพร มกันไดไมต่ำก า 1 ผูใชงาน และ งรายการ E-book ดังกลา
ใ ำนักงาน คปภ. เปนผูคัดเลื กไดเ ง
5.7 ผู ยื่นข เ น ต งจัด านิตย าร ิเล็กทร นิก (E-magazine) ที่มีลิข ิทธิ์จาก ำนั กพิมพชั ้ น นำ
จำน นต งไมน ยก า 4 รายการ โดยแ ดง ัญญาการไดรับ ิทธิ์ ใ นำตนฉบับ E-magazine มาบริ ารจัดการใน
ระบบ E-library ข ง ำนักงาน คปภ.ได ยางถูกต งตามกฎ มาย ใชงานไดเต็มประ ิทธิภาพในระยะเ ลาไมต่ำก า
1 ป ามารถเปด านพร มกันไดไมต่ำก า 1 ผูใชงาน และ งรายการ E-magazine ดังกลา ใ ำนักงาน คปภ.เปน
ผูคัดเลื กไดเ ง
5.8 ผูยื่นข เ น เปนผูประ านงานกับผูใ บริการดา นโ ลด Application ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ
ระบบปฏิบัติการ Android เพื่ ติดตั้ง Application ใ ผูใชบริการ ง มุด ามารถดา นโ ลดระบบ E-library ข ง
ำนักงาน คปภ. ไดจากผูใ บริการ โดยผูยื่นข เ น เปนผูรับผิดช บคาใชจายทั้ง มด
5.9 ผูยื่นข เ น ต งทำการทด บระบบ E-library ใ ามารถใชงานไดบน Web Application และ
Mobile Application ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android
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5.10 ผูยื่นข เ น ต งใ คำปรึก าและข เ น แนะๆ ที่ นับ นุนใ กับโครงการพัฒนาระบบ E-library
ไดรับผล ำเร็จ มีประ ิทธิภาพ และเปนประโยชนกับ ำนักงาน คปภ. ยาง ูง ุด
5.11 ผูยื่นข เ น ต งทำการจัดฝก บรมการใชงานระบบ ใ กับผูใชงานที่เกี่ย ข ง และการฝึ กอบรม
การดูแลและบำรุงรัก าระบบ ใ กับผู ดูแลและบำรุงรัก าระบบ โดยต งประก บด ยภาคท ฎีและภาคปฏิบัติ
เพื่ ใ ผูเขารับการ บรม ามารถทด บค ามรูและทำงานไดจริง ร มทั้งจัดทำเ ก ารคูมื การใชงาน คูมื การ
ดูแลระบบ E-library และเ ก ารรายงานเพื่ ใชในการดำเนินโครงการและ งม บตามง ดงาน
5.12 ผูยื่นข เ น ต งปรับปรุง Application ระบบ E-library ข ง ำนักงาน คปภ. ใ มีค าม ามารถ
ร งรับระบบปฏิบัติการที่ทัน มัยขึ้นตล ดช งเ ลารับประกันตาม ัญญานี้
5.13 ผูยื่นข เ น ต ง กแบบโครง รางฐานข มูล เตรียมข มูลตั้งตน และนำเขาไปยังฐานข มูล/ระบบ
ที่ผูยื่นข เ น ได กแบบไ ตามเงื่ นไขที่ ำนักงาน คปภ. ต งการ โดยผูยื่นข เ น ต งนำเ น แน ทางในการ
ดำเนินการทำ Data Cleansing, Data Conversion การตร จ บและประม ลผลข มูลเพื่ ใ ไดข มูลถูกต ง
ครบถ น มบูรณ และพร มใชงาน ก นการดำเนินการปรับปรุงข มูล รื ยายข มูลไปยังระบบคลังข มูลใ ม
5.14 ผูยื่นข เ น ต งมีคูมื ขั้นต นการ ยุดใชงานระบบ เพื่ แ ดงขั้นต นการโยกยายแ พพลิเคชั่น/
ฐานข มูล ร มถึง ิ่งเกี่ย ข ง ื่นๆข งระบบที่พัฒนา มาติดตั้งบนระบบ ข ง ำนักงาน คปภ. เพื่ ใ ำนักงาน คปภ.
มั่นใจ ากมีค ามจำเปนที่จะต งดำเนินการ ยุดใชงานระบบปฏิบัติการบนคลา ดเซิร เ ร (Cloud Server) ใน
นาคต
๖. คุณลักษณะเฉพาะ
ณะเ พาะ
6.
คุณลัก ณะเฉพาะข งระบบ าร นเท รายละเ ียดตามเ ก าร มายเลข 1
7. ลักเกณฑในการพิจารณา
7.1 ผู ยื่นข เ น ต งต บรับและตกลงเงื่ นไขทุกประการ โดยจัดทำ Statement of Compliance
แ ดงการต บรับเปนรายข ใ ครบทุกข ตามข กำ นดทั่ ไป ข บเขตงานและคุณลัก ณะเฉพาะโดยไมมีเงื่ นไข
7.2 รายละเ ียดตาง ๆ ที่ผู ยื่นข เ น เ น มานั้น ากมีป ญ าในการตีค ามข งข ค ามใด ผู ยื่น
ข เ น ามารถแนบเ ก าร าง ิงเพื่ ประก บการตีค ามได ทั้งนี้ใ ถื คำ ินิจฉัยข งคณะกรรมการพิจารณาผล
การประก ดราคา ิเล็กทร นิก เปนที่ ุด
7.3 ผูยื่นข เ น จะต งเ น ข มูลเกี่ย กับประ ัติ ค ามเปนมา และผลงานข งผู ยื่ นข เ น ใ
ดคล งกับข กำ นดดานคุณ มบัติข งผูยื่นข เ น ร มถึงลัก ณะการดำเนินงาน ผลประก บการที่ผ านมา
รายชื่ ลูกคา ำคัญภายในประเท รื ภายน กประเท ที่ าง ิงได และผลงานซึ่งได งม บโครงการและตร จรับ
เรียบร ยแล มา าง ิงใน ันที่ยื่นข เ น ด ย
7.4 ผูยื่นข เ น ต งเ น ข มูลเกี่ย กับการฝก บรม ใ คร บคลุมตามข กำ นด 9 โดยระบุเนื้ า
ข งแตละ ิชาที่จะฝก บรมมาพร มใน ันที่ยื่นข เ น
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7.5 ำนักงาน คปภ. ง น ิทธิ์ในการไมพิจารณาผล ำ รับผูยื่นข เ น ที่จัดทำเ ก ารยื่นข เ น ตาม
ข กำ นดทั่ ไป ข บเขตงานและคุณลัก ณะเฉพาะตามเ ก าร มายเลข 1 ไมครบถ น รื ครบถ นแตมีเงื่ นไข
7.6 ในการพิจารณาผลการยื่นข เ น จะใช ลักเกณฑราคาประก บกับ ลักเกณฑ ื่น ๆ ดังนี้
วั ขอ ลักเกณฑ
1.ราคา

น้ำ นัก
ร ยละ 20

2.คุณ มบัติข ง
ผูยื่นข เ น

ร ยละ 20

3 . ข เ น ต า ม ร ยละ 50
โครงการ

รายละเอียด
ข เ น ราคา
20 คะแนน
2.1 ผลงานการพัฒนาระบบ
E-library และบำรุงรัก า
แอพพลิเคชั่นใ กับ ง มุด
น ยงานอื่น ตามข 3.11

เกณฑการใ คะแนน
ราคาต่ำ ุด
ราคาต่ำร งลงมา
มี จ ำน นผลงานมากก า
ข กำ นด 3 ผลงาน
มี จ ำน นผลงานมากก า
ข กำ นด 2 ผลงาน
มี จ ำน นผลงานตรงตาม
ข กำ นด

10 คะแนน
2.2 งเงินต ัญญาจางการ งเงินต ัญญาจางฯ เปน
พัฒนาระบบ E-library
จำน นเงินมากก า
ที่ผานมา ตามข 3.11
800,001 บาท ขึ้นไป
10 คะแนน งเงินต ัญญาจางฯ เปน
จำน นเงิน ตั้งแต
300,001 - 800,000
บาท
งเงิ น ต ั ญ ญาจางฯ เปน
จำน นเงิน 300,000 บาท
3.1 เ ก าร ัญญาการเปน แ ดงเ ก าร ัญญาการเปน
ตั แทนขาย นัง ื
ตั แทนขาย นัง ื
ิเล็กทร นิก (E-book)
ิเล็กทร นิก (E-book)
จาก ำนักพิมพ ตามข 3.12 จาก ำนักพิมพ จำน น
10 ำนักพิมพ ขึ้นไป
25 คะแนน แ ดงเ ก าร ัญญาการเปน
ตั แทนขาย นัง ื
ิเล็กทร นิก (E-book)
จาก ำนักพิมพ จำน น
๖ - 9 ำนักพิมพ

คะแนน
20 คะแนน
ระบบคำน ณ
10 คะแนน
8 คะแนน
7 คะแนน
10 คะแนน
8 คะแนน

7 คะแนน
25 คะแนน

๒0 คะแนน
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3.2 เ ก าร ัญญาการเปน
ตั แทนขายนิตย าร
ิเล็กทร นิก (E-magazine)
จาก ำนักพิมพ ตามข 3.12
25 คะแนน

4.ข เ น ื่น ๆ

ร ยละ 10

4.1ข เ น พิเ ื่นๆ ที่เปน
ประโยชนต ำนักงาน คปภ.
10 คะแนน

รว

แ ดงเ ก าร ัญญาการเปน
ตั แทนขาย นัง ื
ิ เ ล็ ก ทร นิ ก (E-book)
จาก ำนั ก พิ ม พจำน น ๕
ำนักพิมพ
แ ดงเ ก าร ัญญาการเปน
ตั แทนขาย นิตย าร
ิเล็กทร นิก
(E-Magazine) จาก
ำนักพิมพ มากก า 5
ำนักพิมพ
แ ดงเ ก าร ัญญาการเปน
ตั แทนขาย นิตย าร
ิเล็กทร นิก
(E-Magazine)
จาก ำนักพิมพ จำน น 4
ำนักพิมพ
แ ดงเ ก าร ัญญา
การเปนตั แทนขาย
นิตย าร ิเล็กทร นิก
(E-Magazine) จำน น 3
ำนักพิมพ
มี ข เ น เพิ ่ ม เติ ม ที ่ เ ปน
ป ร ะ โ ย ช น ต โ ค รงการ
จำน น 2 เรื่ ง
มี ข เ น เพิ ่ ม เติ ม ที ่ เ ปน
ป ร ะ โ ย ช น ต โ ค รงการ
จำน น 1 เรื่ ง
ไมมีข เ น เพิ่มเติมที่เ ปน
ประโยชนต โครงการ

๑๕ คะแนน

25 คะแนน

๒0 คะแนน

๑5 คะแนน

10 คะแนน
5 คะแนน
0 คะแนน

คะแนน

7.7 การตี ค ามและคำ ิ น ิ จ ฉั ย ใดๆข งคณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประก ดราคา
ิเล็กทร นิก ใ ถื เปนที่ ุด
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8. การทด อบระบบ
8.1 ผูยื่นข เ น ต งทด บการทำงานข งระบบคร บคลุมทั้ง มดข งโครงการ ทั้งในระดับ
โปรแกรม ระดับระบบงานย ย ระบบงานร ม การทด บประ ิทธิภาพ ค ามถูกต ง ค ามปล ดภัยข งระบบ
ใ เรียบร ย และเปนผู ดำเนินกิจกรรมการทด บเพื่ การย มรับระบบข งผู ใชงาน (User Acceptance Test :
UAT) พร มจัดทำรายงานผลการทด บระบบ ก นเริ่มดำเนินการ งม บงาน
8.2 ผูยื่นข เ น ต งดำเนินการทด บการ แกน าช งโ (Penetration test) ข งระบบ
าร นเท ซึ ่ ง จะต งมี ข บเขตข งการทด บ ยางน ยต งคร บคลุ มรายการข ง OWASP: Open Web
Application Security Project T 10 และ ากพบช งโ ผูยื่นข เ น ต งดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมเพื่ ปด
ช งโ ที่ปรากฏใ มดไป และดำเนินการตร จ บซ้ำจนไมพบช งโ ดังกลา
9. การ กอบร
9.1 ผูยื่นข เ น ต งเ น ลัก ูตรการฝก บรม ิธีการใชงานระบบ E-library การดูแลและ
บำรุงรัก าระบบ ใ กับผูใชงานที่เกี่ย ข งโดยจะต งระบุเนื้ า ิชาแตละ ิชา จำน นชั่ โมงที่จะฝก บรมมาพร ม
ใน ันยื่นข เ น
9.2 ผู ยื่น ข เ น ต งเ น รายละเ ี ย ดข ง ิช าที่ฝ ก บรมพร มทั้ ง ิ ทยากร โดยต งใ
คณะกรรมการตร จรับพั ดุ พิจารณาก นดำเนินการฝก บรม
9.3 ผูยื่นข เ น ต งทำการจัดฝก บรมค ามรูการใชงานระบบ E-library ใ กับบุคลากรข ง
ำนักงาน คปภ. ใ มีค ามเขาใจในการใชงานระบบ และการดูแลรัก าระบบ โดยกำ นดแผนการจัด บรมใ กับ
พนักงาน ำนักงาน คปภ. ทั้งใน นกลาง และ นภูมิภาค
9.4 ผูยื่นข เ น ต งมีการจัดทำแผน ำร งการ บรมใ กับพนักงาน ำนักงาน คปภ. ในกรณีที่มี
ถานการณฉุกเฉิน เชน ถานการณการแพรระบาดข งโรค Covid-19 เปนตน ใ ามารถดำเนินการไดตามค าม
เ มาะ ม
9.5 ผูยื่นข เ น ต งจัดทำเ ก ารประก บการ บรม รื คูมื การใชงาน ใ ครบตามจำน น
ผูเขารับการ บรม โดยผูยื่นข เ น เปนผูรับผิดช บคาใชจายในการฝก บรมทั้ง ิ้น
9.6 ผูยื่นข เ น ต งเปนผูจัดเตรียม า าร ในช งเ ลาการ บรม ดังนี้
9.6.1 ผูยื่นข เ น ต งจัดเตรียม า าร างและเครื่ งดื่ม จำน น 2 มื้ ที่มีราคาไมน ยก า
0 บาท ต คนต มื ้ และ า ารกลาง ั น จำน น 1 มื ้ ร มคา า ารกลาง ั น 1 มื ้ ที่มีร าคาไมน ยก า
120 บาท ต คน
9.6.2 ใน ันที่มีเ ลา บรมไมน ยก า 3 ชั่ โมง (ครึ่ง ัน) ผูยื่นข เ น ต งจัดเตรียม า าร
างและเครื่ งดื่ม จำน น 1 มื้ ที่มีราคาไมน ยก า 0 บาท ต คนต มื้
9.7 ผูยื่นข เ น ต งดำเนินการฝก บรม โดยมีรายละเ ียดข ง ลัก ูตรที่จะต งฝก บรม ดังนี้
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กลุ บุคลากรที่เขา
รายละเอียดของ ลัก ตร
อบร
/ ผู ใช งาน ลั ก ู ต รการจั ด การ/การใชงาน ระบบ
ระบบ/ บรรณารัก E-library ที ่ พ ั ฒ นาแล ตามเ ก าร
มายเลข 1 คุ ณ ลั ก ณะข งระบบ
E-library ข กำ นด 1 - 12
ผูใชบริการ ง มุด ลัก ูตร ิธีการเขาใชงานระบบ E-library
(เฉพาะพนั ก งาน ตามเ ก าร มายเลข 1 คุณลัก ณะข ง
ำนั ก งาน คปภ. ระบบ E-library ข กำ นด 4, 5, 6,
นกลาง)
7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 8.1, 8.4,
3. พนั ก งาน IT ที่ ลัก ูตรการดูแลระบบ และซ ทแ ร
เกี ่ ย ข งในการ
ดูแลระบบ
E-library

จำนวนผเขาอบร

จำนวนเวลาอบร

ไมน ยก า 11 คน ไมน ยก า ชั่ โมง

ไมน ยก า 50 คน

ไมน ยก า 6 ชั่ โมง

ไมน ยก า 5 คน

ไมน ยก า 3 ชั่ โมง

. การรับ ระกันและการบำรุงรัก า
10.1 การรับประกัน
10.1.1 ผูยื่นข เ น ต งรับประกันการใชระบบ E-library เปนระยะเ ลา 1 ป
นับตั้งแต ันถัดจาก ันตร จรับงานง ด ุดทาย ยางเรียบร ย มบูรณแล
10.1.2 กรณีที่บุคคลภายน กกลา าง รื ใช ิทธิ์เรียกร งใด ๆ ามีการละเมิดลิข ิทธิ์ รื
ิทธิบัตรเกี่ย กับ ุปกรณ รื ซ ทแ รที่เ น ประเภท E-book, E-magazine,
บทค าม ิเล็กทร นิก รื นประก บ ื่นใด ผูยื่นข เ น ต งดำเนินการทั้งป ง
เพื่ ใ การกลา าง รื การเรียกร งดังกลา ระงับ ิ้นไปโดยเร็
10.2 การบำรุงรัก า
10.2.1 การติดต ประ านงานกับผูยื่นข เ น ในการแจงปญ า รื ข ขัดข งตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นผูใชงานระบบ ามารถแจงไดทุก ัน ไมเ น ัน ยุด ตล ด 24 ชั่ โมง
โดยแจงผานทางโทร ัพท รื ไลน และ e-mail
10.2.2 ผูยื่นข เ น ต งต บรับการแจงปญ า/เ ตุขัดข ง จากผูใชงานภายใน 24 ชั่ โมงและ
ดำเนินการแกไขภายในระยะเ ลา 3 ันทำการ เพื่ ใ ระบบงาน ามารถใชงานได
ตามปกติ โดยไมมีการคิดคาใชจายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับ ำนักงาน คปภ.
10.2.3 ผูยื่นข เ น ต งจัดทำเ ก ารรายงานการปฏิบัติงาน ปญ าข ผิดพลาดและแน
ทางการแกไขปญ าดังกลา โดย งเ ก ารเปนรายเดื น ตล ดระยะเ ลารับประกัน
10.2.4 มีการทำการ ำร งข มูล (Backup) ในทุก ัน และ ามารถกูคืน (Restore) ได ยางน ย
1 เดื นย น ลัง และบำรุงรัก าระบบใ ามารถใชงานไดตล ดเ ลา พร ม งรายงาน
การ ำร งข มูลและการบำรุงรัก าระบบ เดื นละ 1 ครั้ง ตล ดระยะเ ลารับประกัน
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11. ระยะเวลาการดำเนินการ
ระยะเ ลาในการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบ E-library เ ร็จเรียบร ยพร มใชงานและ งม บงาน
ภายในระยะเ ลา 180 ัน นับจาก ันลงนามใน ัญญา
12. ขอกำ นดการ ง อบงาน การตรวจรับงาน และการชำระเงิน
12.1 การ งม บงาน
งม บรายละเ ียดงาน ใ คณะกรรมการตร จรับ โดยแบง กเปน 4 ง ดงาน ดังนี้
การ ง อบงาน
งม บง ดที่ 1

งม บง ดที่ 2

งม บง ดที่ 3

รายละเอียด

ระยะเวลา

(1) แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบ E-library ตั้งแต
22 เริ่มตนและเ ร็จ ิ้นโครงการ ตามข 5.1
(2) แผนการใชพั ดุที่ผลิตในประเท ตามข 5.2
(3) รายงาน รุปผลการ ิเคราะ ค ามต งการใชงาน
22 ระบบ E-library ตามข 4.10.2, ข 4.10.3
โดยจัด งในรูปแบบเ ก าร จำน น 3 ชุด และในรูปแบบไ ล
ิเล็กทร นิก บันทึกใน ุปกรณจัดเก็บข มูล (Flash Drive)
จำน น 2 ชุด

ภายในระยะเ ลา 30 ัน

(1) การติดตั้งระบบ าร นเท โครงการพัฒนาระบบ E-library
2 บนระบบปฏิบัติการคลา ดเซิร เ ร (Cloud Server)
22 ตามข 5.3
(2) การพัฒนาและติดตั้งระบบ E-library ตามข 5.4
11 - ระบบ Login และ Register ตามข 5.4.1
11 - ระบบจัดการผูใชงาน ตามข 5.4.2
11 - ระบบการกำ นด ิทธิ์ ตามข 5.4.3
11 - ระบบบริ ารจัดการ นัง ื เลม ตามข 5.4.4
11 - ระบบบริ ารจัดการ นัง ื E-book (E-Library)
111 ตามข 5.4.5
11 - ระบบบริ ารจัดการขา และบทค าม ตามข 5.4.6

ภายในระยะเ ลา 90 ัน

(1) การพัฒนาและติดตั้งระบบ E-library ตามข 5.4 (ต )
11 - ระบบ ืบคน ตามข 5.4.7
11 - ระบบแ ดงผล ำ รับผูใชผาน Web Application
111 ตามข 5.4.8

นับถัดจาก ันลงนามใน ัญญา

นับถัดจาก ันลงนามใน ัญญา

ภายในระยะเ ลา 150 ัน
นับถัดจาก ันลงนามใน ัญญา
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11 - ระบบแ ดงผล ำ รับผูใชผาน Mobile Application
111 ตามข 5.4.9
11 - ระบบประชา ัมพันธทรัพยากร, ขา และบทค ามในระบบ
111 ตามข 5.4.10
11 - ระบบรายงานการ ิเคราะ ตามข 5.4.11
- การนำเขา นัง ื นัง ื ิเล็กทร นิก (E-book) ลิข ิทธิ์
222 ข ง ำนักงาน คปภ.เผยแพรในระบบ E-library
222 ตามข 5.4.12 22
22 - การนำเขา นัง ื ิเล็กทร นิก (E-book) าขา ิชาการตางๆ
222 จำน นไมน ยก า 100 ชื่ (เลม) พร มเ ก ารการไดรับ ิทธิ์
222 จาก ำนักพิมพชั้นนำ ใ เผยแพรในระบบ E-library ได ยาง
222 ถูกต ง ตามกฎ มาย ตามข 5.4.13
22 - การนำเขานิตย าร ิเล็กทร นิก (E-magazine)
222 จำน นไมน ยก า 4 รายการ พร มเ ก ารการไดรับ ิทธิ์
222 จาก ำนักพิมพชั้นนำ ใ เผยแพรในระบบ E-Library ได ยาง
222 ถูกต งตามกฎ มาย ตามข 5.4.14
(2) เ ก ารการ แกน นัง ื ข ง ำนักงาน คปภ. จัดการเปน
2 E-book และนำเขา ระบบ E-library ตามข 5.4.12
22 และข 5.5
(3) เ ก ารการนำเขา นัง ื E-book จำน นไมน ยก า
22
22 100 ชื่ (เลม) พรอมทั้ง ัญญาการไดรับเอก าร ิทธิ์การนำ
ตนฉบับ E-bookเผยแพรในระบบ E-libraryของ ำนักงาน คปภ.
22 ตามข 5.4.13 และข 5.6
(4) เ ก ารการนำเขานิตย าร ิเล็กทร นิก E-magazine
22 จำน นไมน ยก า 4 รายการ พรอมทั้ง ัญญาการไดรับเอก าร2
2

ิทธิ์การนำตนฉบับ E-magazine เผยแพรในระบบ E- r r

22 ของ ำนักงาน คปภ. ตามข 5.4.14 และข 5.7
(5) เ ก ารผลการทด บการใชระบบงาน ตามข 4.10.4 (1),
22 และข 4.10.4 (2)
โดยจัด งในรูปแบบเ ก าร จำน น 3 ชุด และในรูปแบบไ ล
ิเล็กทร นิก บันทึกใน ุปกรณจัดเก็บข มูล (Flash Drive) 2ชุด
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งม บง ดที่ 4

(1) เ ก ารผลการทด บการใชระบบงาน ตามข 4.10.4 (3)
ภายในระยะเ ลา 180 ัน
(2) ชุดคำ ั่ง (Source code) และซ ทแ รที่เกี่ย ข ง
22 นับถัดจาก ันลงนามใน ัญญา
2 บรรจุในแผน /
รื บันทึกใน ุปกรณจัดเก็บข มูล 2
2 (Flash Drive) จำน น 3 ชุด ตามข 4.10.5
(3) เ ก ารคูมื การใชงานระบบ E-library ตามข 4.10.6,
ข 4.10.7, ข 4.10.8 และข 4.10.9 ดังนี้
111- คูมื การบริ ารจัดการ ระบบ E-library ฉบับภา าไทย
111- คูมื การใชงานการใ บริการ E-library บน Web Application
111และMobile Application ฉบับภา าไทย
(๔) เอก ารรายงานผลการฝกอบรม ตามขอ ๕.๑๐ และขอ ๙
(1) (3) (4) จัด งในรูปแบบเอก าร จำน น ๓ ชุด และในรูปแบบ
ไ ล เิ ล็กทร นิก บันทึกใน ุปกรณจัดเก็บข มูล (Flash Drive)
จำน น 2 ชุด

11.2 การตร จรับงาน
การ งม บและการตร จรับงานตามรายละเ ียดที่ระบุในเ ก ารจะถื าเ ร็จ มบูรณ เมื่ มีการ
ตร จรับตาม ัญญาจางโครงการนี้เรียบร ย มบูรณแล ทั้ง มด ผลการทด บต งพิ ูจนได า ามารถใชงานไดจริง
ยางมีประ ิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตร จรับพั ดุจะทำการตร จ บเ ก าร และดำเนินการทด บระบบตาม
เ ก ารใน ัญญาจาง เมื่ คณะกรรมการตร จรับพั ดุไดรับแจงจากคู ัญญา าไดดำเนินการ งม บและติดตั้งระบบ
E-library เรียบร ยแล ตามง ดการ งม บงาน
11.3 การชำระเงิน
ำนักงาน คปภ. จะจายเงินแตละง ดภาย ลังจากผูยื่นข เ น งม บงานตามกำ นด และผาน
การตร จรับจากคณะกรรมการตร จรับพั ดุ ดังนี้
11.3.1 ง ดที่ 1 ชำระเงินใน ัตราร ยละ 10 ข งมูลคาจาง ลังจากการ งม บงานใน
ง ดที่ 1 และผานการตร จรับงานจากคณะกรรมการตร จรับพั ดุเรียบร ยแล
11.3.2 ง ดที่ 2 ชำระเงินใน ัตราร ยละ 40 ข งมูลคาจาง ลังจากการ งม บงานใน
ง ดที่ 2 และผานการตร จรับงานจากคณะกรรมการตร จรับพั ดุเรียบร ยแล
11.3.3 ง ดที่ 3 ชำระเงินใน ัตราร ยละ 20 ข งมูลคาจาง ลังจากการ งม บงานใน
ง ดที่ 3 และผานการตร จรับงานจากคณะกรรมการตร จรับพั ดุเรียบร ยแล
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11.3.4 ง ดที่ 4 ชำระเงินใน ัตราร ยละ 30 ข งมูลคาจาง ลังจากการ งม บงานใน
ง ดที่ 4 และผานการตร จรับงานจากคณะกรรมการตร จรับพั ดุเรียบร ยแล
12. งบ ระ าณที่ใช
งเงินงบประมาณ 1,000,000.-บาท ( นึ่งลานบาทถ น) ร มภา ีมูลคาเพิ่มแล เบิกจายจาก
เงินงบประมาณ ำนักงาน คปภ. ม ดลงทุน ประจำป 2564
13. วิธีการดำเนินการจัด ื้อ จัดจาง
จั ด จ างโดย ิ ธ ี ป ระกา เชิ ญ ช นทั ่ ไป ด ย ิ ธ ี ป ระก ดราคา ิ เ ล็ ก ทร นิ ก (e-bidding)
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ จัดจางและการบริ ารพั ดุภาครัฐ พ. .2560 และระเบียบกระทร งการคลัง าด ย
การจัดซื้ จัดจางและการบริ ารพั ดุภาครัฐ พ. .2560
14. ผรับผิดชอบ ครงการ
กลุม างแผนและ ิชาการ กลุมงานพัฒนาและ ิจัย ฝาย ถาบัน ิทยาการประกันภัยระดับ ูง
....................................................................................

TOR
TOR
ลงชื่ ...............................................ผูเขียนโครงการ
ลงชื่ ................................................ผูทบท นโครงการ
2121 (นาง า ณภัทร ปณรัตน)
(นาง า ุธาทิพย ม ิ ัฒนชัย)
ผูเชี่ย ชาญ
ผูเชี่ย ชาญพิเ
11111111111111111111111111111111111รัก าการ ั นากลุม กลุม างแผนและ ิชาการ

WEunit

TOR
ลงชื่ ................................................ผูเ น โครงการ
ลงชื่ .................................................ผูตร จ บโครงการ
TOR
000 (นาง า รพรรณี โพธิ์แ ง)
(นายนิรัตน ทรัพยท ีธรรม)
2 ผู ำน ยการกลุมงานพัฒนาและ ิจัย
ผู ำน ยการฝาย า โุ ฝาย ถาบัน ิทยาการประกันภัยระดับ ูง

ลงชื่ ...............................................................ผู นุมัติ TOR
22222222222222(นายชัยยุทธ มัง รี)
2222222ผูช ยเลขาธิการ ายคุมคร ง ิทธิประโยชน
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เอก าร มายเลข 1
คุณลัก ณะเฉพาะของระบบ าร นเท E-lib

............ระบบงานยอย ตาง ๆ
คุณลัก ณะเฉพาะของระบบ
ระบบ E-library ประกอบด ยระบบงานตาง ๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ระบบการ Login และ Register
1.1 ระบบตองรองรับ มาชิกไมนอยก า 2 กลุม ดังนี้
1.1.1 กลุมบุคลากรภายใน (พนักงาน ำนักงาน คปภ.)
1.1.2 กลุมบุคลากรภายนอก (นิ ิต นัก ึก า ประชาชนทั่ ไป)
1.2 ระบบรองรับการ Log in ของ มาชิกกลุมบุคลากรภายใน (พนักงาน ำนักงาน คปภ.) โดยตร จ อบ
ิทธิ์การเขาใชงานด ยฐานขอมูล Active Directory (AD) ของ ำนักงาน คปภ. รือดีก า
1.3 ระบบรองรับการ มัคร มาชิกกลุมบุคลากรภายนอกด ย E-mail แบบไมจำกัด Domain โดยใช
E-mail เปน Username ในการเขาระบบ โดยจะตองทำการ Active ผาน E-mail จึงจะ ามารถ
ใชงานได รือดีก า
1.4 ระบบรองรับการเพิ่ม User โดย Admin ามารถทำรายการผาน นา Web ได
1.5 ระบบรองรับการ Forgot Password
1.6 ระบบรองรับการ Login ด ย Username
2. ระบบจัดการผูใชงาน
2.1 ามารถนำเขาขอมูลผูใชด ยไฟล Excel ได
2.2 ามารถคน า และดูขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ของผูใชได
2.3 ามารถแบงกลุมผูใชได
2.4 ามารถแกไข เพิ่ม ลบ ขอมูลผูใชได
2.5 ามารถกำ นดนโยบายการเขาใชงานไดตามกลุมผูใช
3. ระบบการกำ นด ิทธิ์
3.1 ระบบรองรับการกำ นด ิทธิ์ของผูใช (User Roles) ได ลายระดับ เชน Member, Staff, Admin
และ ามารถมี Admin ไดมากก า 1 คน
3.2 ระบบรองรับการจัดกลุมของ User และกำ นด ิทธิ์ในการเขาใชงานแยกตามกลุมได
3.3 ระบบ ามารถกำ นด ิทธิ์การเขาถึง ม ด มูของทรัพยากร โดยผูดูแลระบบกับกลุม มาชิก/ผูใชได
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4.ระบบบริ ารจัดการ นัง ือเลม
4.1 การลงระเบียนทรัพยากร ารนิเท (Cataloging) /ลงรายการบรรณานุกรม
4.1.1 ามารถ รางและบันทึกระเบียน (Bibliographic Record) เชน รายละเอียดเลข มู นัง ือ
ชื่อเรื่อง ผูแตง ผูแตงร ม ผูแปล ชื่อชุด นัง ือ ตาม Format มาตรฐาน MARC 21 ได
4.1.2 ระบบ ามารถลงรายการอัตโนมัติ โดยการคน าระเบียน นัง ือด ย ISBN จากระบบ
ฐานขอมูลกลางได
4.1.3 ระบบ ามารถลงรายการอัตโนมัติโดยการนำเขาไฟลนาม กุล .mrc จากแ ลงอื่นได
4.1.4 ระบบ ามารถลงรูปภาพปก นัง ือได
4.2 การพิมพ
4.2.1 ามารถพิมพบารโคดได
4.2.2 ามารถพิมพเลขเรียก นัง ือได
4.2.3 ามารถแ ดงตั อยางบารโคด และเลขเรียก นัง ือกอนพิมพได
4.2.4 ระบบพิมพซอมโดยกำ นดตำแ นงของบารโคด รือเลขเรียก นัง ือได
บนกระดา มาตรฐาน A4 แบบ Grid 27 ชอง (3x9 ชอง)
4.2.5 ามารถพิมพด ยเครื่องพิมพปกติ โดยพิมพลงบน ติ๊กเกอรมาตรฐานได
(ขนาด 5.5 cm. x 3 cm.)
4.3 การยืม-คืนและตออายุ
4.3.1 มีระบบการใ บริการยืม - คืน ทรัพยากร อง มุด ที่ใชกับเครื่องอานบารโคด
4.3.2 ามารถตออายุการยืมไดเมื่อครบกำ นด โดยกดฟงกชันเลื่อนการคืนไดผาน Website และ
Mobile Application
4.3.3 มีระบบการแจงเตือนไปยังผูยืมผานทาง E-mail และ Push Notification
กอน ันครบกำ นดการคืน เมื่อถึง ันกำ นดคืน และเมื่อเกินกำ นดการคืน
4.4 การจอง นัง ือเลม
4.4.1 ามารถจองทรัพยากรผาน Website และ Mobile Application ไดโดยมีการแจงเตือนไปยัง
ผูดูแลระบบผาน Email และ Notification ที่ระบบ ลังบาน เพื่อใ บรรณารัก /เจา นาที่
ทำการอนุมัติการจอง
4.4.2 กรณีการจองไดรับการอนุมัติ จะมีการแจงเตือนไปยังผูใชทาง Email และ Push Notification
(บน Mobile Application) เพื่อใ มารับทรัพยากรนั้น ๆ เมื่อถึงคิ
4.4.3 มีการแ ดง ถานะการจองโดยแ ดงจำน นผูจอง และ ถานะจะเปลี่ยนเปนถูกยืม เมื่อผูจองมา
รับทรัพยากรนั้น ๆ ที่ อง มุด ในกรณีที่ผูจองไมมารับ นัง ือในเ ลาที่กำ นด ถานการณจอง
จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
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4.5 การกำ นดนโยบายการใชทรัพยากร
ามารถกำ นดนโยบายการใชบริการทรัพยากรใน อง มุดโดยผูดูแลระบบแยกตามประเภททรัพยากร
โดยผูกกับกลุมผูใช ดังนี้
(1) จำน นการยืมทรัพยากร ูง ุดที่ ามารถยืมไดตอคน
(2) จำน น ันในการยืมทรัพยากรแตละครั้ง
(3) จำน นครั้งที่ ามารถตออายุการยืมได
(4) จำน น ันที่ไดรับ ำ รับการตออายุการยืมตอครั้ง
(5) จำน นทรัพยากร ูง ุดที่ ามารถจองไดตอคน
(6) จำน น ันที่ตองเขามารับทรัพยากร ลังจากไดรับการอนุมัติการจอง
(7) คาธรรมเนียมในการยืมทรัพยากรครั้งแรก
(8) คาปรับเกินกำ นดตอ ัน
5. ระบบบริ ารจัดการ นัง ือ E-book (E-Library)
5.1 การลงระเบียน นัง ือ E-book
5.1.1 ามารถ รางและบันทึกระเบียน Format ตามมาตรฐาน MARC 21 (Bibliographic
Record) โดยระบบตร จ อบขอมูลที่ตองบันทึกไดดังนี้เชน ชื่อ นัง ือ ชื่อผูแตง ผูแตงร ม
ผูแปล ม ด มู ชื่อชุด นัง ือ ชื่อ ำนักพิมพ จำน น นา
5.1.2 ระบบ ามารถลงรูปภาพ นาปกได
5.1.3 ามารถรองรับการตั้งจำน นผูอานพรอมกัน (Concurrent) ได เชน นัง ือ 1 เลม
อานได 1 คน (1 Concurrent) รืออานไดมากก า 2 คน ขึ้นไป ซึ่งจำน นผูอานพรอมกัน
(Concurrent) จะเปนไปตามเงื่อนไขขอตกลงระ างผูซื้อและผูจำ นาย/ผูพัฒนาระบบ
5.2 การ ราง E-book
5.2.1 รองรับการ ราง E-book ผาน Web Browser โดยไมจำกัด IP Address และ User Admin
5.2.2 ามารถ ราง E-book ไดจากไฟลตนฉบับนาม กุล PDF, E-PUB และจากไฟลประเภทตางๆ
เชน JPG, GIF, PNG, BMP, DOC ได
5.2.3 ในการลงรายการบรรณานุกรม (ระเบียน) E-book ครั้งเดีย ามารถรองรับการใชงานบน
Web browser และMobile Application พรอมกันได ใ ามารถรองรับการอานบน
ระบบปฏิบัติการตางๆ ได ทั้ง iOS, Android, Windows
5.2.4 มีระบบการรัก าค ามปลอดภัยของการจัดเก็บขอมูลตนฉบับ PDF ด ยการเขาร ั
5.2.5. มีเมนูคำ ั่งการใชงานที่เปนภา าไทย และภา าอังกฤ โดย ามารถเปลี่ยนภา าเพื่อใชงานได
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5.2.6. ามารถกำ นดชื่อ นัง ือ, ชื่อผูแตง, ำนักพิมพ, เนื้อ าอยางยอและกำ นด นาที่เปน ารบัญได
5.2.7 ามารถ ราง ารบัญ และกำ นดใ เปดไปยัง นาที่ตองการได
5.2.8. ามารถ ราง รือเลือกปกและ ันปก นัง ือได
5.2.9 ามารถเพิ่ม นา แทรก นา รือลบ นาได
5.2.10 มีโปรแกรมติดตั้ง ำ รับเครื่องของผู ราง E-book ที่มีระบบปฏิบัติ Windows เพื่อรองรับการ
ราง E-book แบบออฟไลนได
5.3 การนำเขาไฟลเอก ารดิจิทัล, มัลติมีเดีย, และ ื่ออื่น ๆ
5.3.1 ามารถนำเขาเอก ารนาม กุล pdf, jpg, jpeg, png, txt, docx, xlsx, และ pptx
โดยผูอาน ามารถดา นโ ลดลงเครื่องได
5.3.2 ามารถรองรับการนำเขาไฟล e-pub ได
5.3.3 ามารถ รางชองทางเชื่อมตอ ฐานขอมูลออนไลน เพื่อ link ไปที่เ ็บฐานขอมูลออนไลนตาง ๆ ได
5.3.4 รองรับการจัดเก็บไฟล VDO ในรูปแบบนาม กุล mov, mpeg, flv, wmv, รือ mp4
รือระบุเปน Link จาก Youtube ามารถแทรกไฟลภาพเคลื่อนไ ว Clip VDO และเ ียง
ใน E-book ได ขนาดไมเกิน 100 MB เชน AVI, MPG, MP3, WAV, SWF, WMV, WMA โดย
ภาพเคลื่อนไ วที่แทรกตองผ านเปน Layer เดียวกับ นา นัง ือ มิใชการแนบไฟล รือระบุ
เปน Link จาก Youtube ได
5.3.5 รองรับการจัดเก็บไฟลเ ียง ในรูปแบบนาม กุล mp3 รือ wma ได
5.3.6 รองรับการ ราง Audio Book โดย รางจากไฟล MP3 และรองรับ Audio Book ที่มีลิข ิทธิ์
5.4 การอาน E-book บน Mobile Application
5.4.1 ามารถดา นโ ลด E-book มาอานแบบ Offline ได
5.4.2 ามารถลบทรัพยากรออกจากอุปกรณกอนถึงกำ นดเ ลาคืนได
5.4.3 ามารถเรียกคืนทรัพยากรไดอัตโนมัติเมื่อถึงกำ นดเ ลาคืนได
5.4.4 มีฟงกชัน Bookmark นาที่ตองการและใ โนตได
5.4.5 มีฟงกชันแชรทรัพยากรที่เปดเผยไดไปยัง Social Network อยางเชน Facebook, Twitter,
และ E-mail ได
5.4.6 มีการแ ดง ารบัญแบบ Thumbnail
5.4.7 ามารถยอขยาย Zoom In / Out ด ยนิ้ ัมผั ได
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5.4.8 ามารถดา นโ ลด E-book โดยจัดทำในรูปแบบ Application ำ รับใชงานกับ 3
ระบบปฏิบัติการ ไดแก iOS (Tablet/Smart phone) , Android (Tablet/Smart phone)
และ Windows (PC/Notebook)มาอานแบบ Offline ได
5.4.9 ระบบจะดึงทรัพยากรคืนโดยอัตโนมัติเมื่อถึงกำ นดเ ลาคืน
5.5 การจอง E-book
5.5.1 ามารถจองทรัพยากรผาน Web Application และ Mobile Application ได
5.5.2 ามารถกำ นดจำน นการยืมพรอมกัน (Concurrence) ำ รับทรัพยากรที่มีลิข ิทธิ์ได
5.5.3 กอนทำการจอง ามารถแ ดงจำน นคิ ผูจองของทรัพยากรนั้น ๆ ได
5.5.4 ลังทำการจอง จะแ ดงลำดับคิ การจองที่ไดรับ
5.5.5 กรณีถึงคิ ที่ไดรับ ระบบจะแจงเตือนไปยังผูใชผานทาง E-mail และ Push Notification
เพื่อใ ทำการยืมทรัพยากรนั้น ๆ
5.5.6 กรณีที่ผูจองไมทำการกดยืมในเ ลาที่กำ นด ถานการณจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
5.6 การยืม-คืน E-book
5.6.1 ามารถยืมทรัพยากรไดด ยการดา นโ ลดเขาชั้น นัง ือ นตั (My Bookshelf)
5.6.2 ามารถคืนทรัพยากรที่ทำการยืมมาแล ด ยการลบออกจากชั้น นัง ือ นตั
5.6.3 มีระบบการคืนอัตโนมัติเมื่อถึงกำ นด และ ามารถคืนไดแบบอัตโนมัติ
แมไมไดตออินเทอรเน็ต
5.6.4 มีระบบการแจงเตือนไปยังผูยืมผานทาง E-mail และ Push Notification
กอน ันครบกำ นดการคืน และเมื่อถึงกำ นดคืน
5.7 การกำ นดนโยบายการจอง ยืม-คืน E-book
ามารถกำ นดนโยบายการจอง-ยืม-คืน โดยผูดูแลระบบ แยกตามมประเภททรัพยากรโดยผูกกับ
กลุมผูใช ดังนี้
(1) จำน นการยืมทรัพยากร ูง ุดที่ ามารถยืมไดตอคน
(2) จำน น ันในการยืมทรัพยากรตอครั้ง
(3) จำน น ันที่ตองเขามากดรับทรัพยากรเมื่อถึงลำดับคิ
5.8 การแ ดงผลบน Web Application (เพิ่มเติม)
5.8.1 มี นาการแ ดงทรัพยากร ไดแก นัง ือเลม, E-book, E-magazine, Video clip,
บทค าม/เอก ารดิจิทัล, ฐานขอมูลออนไลน แยกกันอยางชัดเจน
5.8.2 การอาน E-book แบบ Online บน Web Application
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5.8.3 ามารถเปดพลิกอานไดเ มือน นัง ือจริง
5.8.4 มีการแ ดง ารบัญแบบ Thumbnail
5.8.5 ามารถยอขยาย Zoom in / Out ได
5.8.6 มีเมนู ำ รับเลื่อนอาน นาถัดไปและ นากอน นาปจจุบัน ได
5.8.7 ามารถคน าคำใน E-book ได โดยตนฉบับ E-book จะตองเปนชนิด Searchable file
(ไฟล PDF ที่ผานการทำ OCR (Optical Character Recognition) แล ามารถคน าคำได)
5.9 การแ ดงผลบน Mobile Application (เพิ่มเติม)
5.9.1 แ ดง ม ด มูเมนู ลักเชน E-book, E-magazine, Video clip, บทค าม/เอก ารดิจิทัล,
ฐานขอมูลออนไลน แยกกันอยางชัดเจน
5.9.2 กรณีการดา นโ ลด (Download) ไดตองทำการ Login เขาระบบกอน
5.9.3 ามารถแ ดง Preview ตั อยาง ของ E-book, E-magazine ได
5.9.4 มี นแ ดงจำน นทรัพยากรที่ ามารถยืมได เชน Unlimited (ไมจำกัดจำน น),
Only 1 more copies ( ามารถยืมพรอมกันได 1 คน), Out of library shelf !
(ไม ามารถยืมไดเนื่องจากมีคนยืมไปแล ) เปนตน
5.9.5 มี นแ ดง ถานะทรัพยากรเชน ถานะ Add to my Bookshelf ( ามารถยืมอานได),
ถานะ Read this Book ( ามารถอานไดทันทีกรณียืมไ ที่ชั้น นัง ือ นตั แล ),
ถานะ Reserve (Waiting List) (จองคิ การอาน)
5.9.6. มีการแ ดงผลการจัดวางขอมูลในรูปแบบชั้น นัง ือ รือตูวาง นัง ือ
5.9.7. ามารถจัดเรียง นัง ือแบบ นาปก ันปก และรายละเอียดของ นัง ือได
5.9.8. ามารถรองรับการแ ดงผล นาปก นัง ือ E-book ที่ยืมมาใชงานได
5.9.9. ามารถเปด นัง ืออิเล็กทรอนิก ไดทั้งแบบ Flip รือ Slide
5.9.10. ามารถดู นาตั อยาง นัง ือในรูปแบบ Thumbnail ได
5.9.11 ามารถไปยัง นาที่ตองการไดโดยเลือกที่ ารบัญ (กรณีที่ทำฟงกชั่น Link ารบัญ)
5.9.12 กำ นดเ ลาในการเปดอานแบบอัตโนมัติได
5.9.13 ามารถคน า นัง ือจากชื่อ นัง ือ ชื่อผูแตงได
5.9.14 ามารถยืม นัง ือ E-book จากระบบ E-library เพื่อนำมาใชงานได
5.9.15 ามารถคืน นัง ือ E-book กลับเขาระบบ E-library ได
5.9.16 ามารถรองรับการอาน E-book แบบออฟไลนได
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6. ระบบบริ ารจัดการขา และบทค าม
6.1 การ รางและการจัดการขา และบทค าม
6.1.1 ามารถ รางและจัดการ ม ด มูของขา รือบทค ามค ามรูได
6.1.2 ามารถทำรายการดัชนีขา บทค าม ได
6.1.3 ามารถ รางขา รือบทค ามค ามรู โดยการใ ขอมูล รูปภาพ ีดีโอ และลิงกได
6.1.4 ามารถตั้งคาใ แ ดงขา /ไมแ ดงขา / แ ดงบทค ามค ามรู/ไมแ ดงบทค ามค ามรู
ลบขา /บทค ามค ามรู ร มทั้งการปก มุดขา รือบทค ามค ามรูได
6.1.5 ามารถดูตั อยางกอนโพ ทขา รือบทค ามค ามรูได
6.1.6 ามารถตั้งคาใ ขา รือบทค ามค ามรูเปนรายการแนะนำได
6.2 การแ ดงผลบน Website และ Application
6.2.1 ขอมูลเดีย กัน ามารถเชื่อมโยงไดทั้งบน Website และ Application
6.2.2 มีพื้นที่แ ดงขา ใ มใน นาแรก และ นาแ ดงขา ทั้ง มดในรูปแบบ Timeline
(คลาย Facebook)
6.2.3 รองรับบทค ามค ามรูออนไลนแบบมีลิข ิทธิ์ และไมมีลิข ิทธิ์ แยกกันอยางชัดเจน
6.2.4 ามารถคน าขา รือบทค ามค ามรูได
6.2.5 มี นแ ดงคำแนะนำขา รือบทค ามค ามรู และขา รือบทค ามค ามรูยอดนิยม
6.2.6 ามารถกดเขาดูรายละเอียดของขา และบทค ามค ามรูได
6.2.7 มีพื้นที่ใ มาชิกแ ดงค ามคิดเ ็นไดและมีการกดถูกใจได
7. ระบบ ืบคน
7.1 ามารถ ืบคนขอมูลทรัพยากร ารนิเท ใน อง มุดไดทั้ง มด ทั้งทรัพยากรรูปแบบตั เลมและ
ทรัพยากรรูปแบบดิจิทัล (E-book E-magazine บทค ามอิเล็กทรอนิก ฯลฯ)
7.2 ามารถ ืบคนด ยการ แกน ISBN ด ยระบบบน Mobile Application
(เฉพาะกรณีมี Mobile Application)
7.3 ามารถ ืบคนขอมูลทรัพยากรไดทั้งคำคนภา าไทย และคำคนภา าอังกฤ
7.4 ามารถ ืบคนแบบเร็ ไดโดยการพิมพคำคนไดทันที (ชื่อ นัง ือ, ชื่อผูแตง ฯ)
7.5 ามารถ ืบคนโดยระบบคน าชั้น ูง (Advance research) โดย ามารถเลือกคน า
แบบเจาะจงประเภททรัพยากร (Type), คำ ำคัญ รือคำคน า (Keyword), ชื่อเรื่อง (Title),
ชื่อผูแตง (Author), ั เรื่อง (Subject), ISBN, ำนักพิมพ (Publisher), เนื้อ าโดยยอ (Description)
7.6 ามารถแ ดงผลการ ืบคนในรูปแบบ นาปกและชื่อ นัง ือได
7.7 มีระบบช ยคน าที่เมื่อพิมพคำคนใน Search box จะแ ดง List ชื่อเรื่องที่เกี่ย ของกับคำคนนั้น
โดยอัตโนมัติ (Auto complete)
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8. ระบบแ ดงผล ำ รับผูใชผาน Web Application
8.1 ระบบพัฒนาโดยใชเทคโนโลยี Web-Based Application โดยมี ิทธิ์การเขาใชงานระบบ ในเ ลา
เดีย กันไดไมจำกัด ามารถใชงานผานระบบอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ตได
8.2 มี นาเ ็บแ ดงรายการทรัพยากรใ ม (New Release) และมี นาเ ็บแ ดงรายการทรัพยากร
ทั้ง มดแตละชนิด โดยแ ดงภาพ นาปก นัง ือ แยกแ ดงตาม ม ด มู (Category) และ ามารถ
เรียงลำดับ นัง ือ (Sort) ตามชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง และ ันที่ได
8.3 มี นาเ ็บแ ดงทรัพยากรทุกประเภท ไดแก นัง ือเลม าร าร/นิตย ารเลม ซีดี ดี ีดี E-book
E-magazine บทค ามอิเล็กทรอนิก และแ ดง ม ด มูเมนู ลัก แยกกันอยางชัดเจน
8.4 มี นาเ ็บแ ดงทรัพยากรแนะนำ (Admin ามารถเลือกได)
8.5 มี นาแ ดงรายละเอียดทรัพยากร โดยแ ดงขอมูลประกอบได เชน ชื่อทรัพยากร ชื่อผูแตง
เนื้อ าโดยยอ ม ด มู จำน น นา จำน นฉบับ (Copy) ของทรัพยากร ถานะ บารโคด
เลขเรียก นัง ือ เปนตน
8.6 นาแ ดงรายละเอียดทรัพยากร ามารถแ ดงขอมูล MARC 21 ของทรัพยากรนั้นๆได
8.7 มีฟงกชั่นการแชรทรัพยากรที่เปดเผยไดไปยัง Social Network ไดแก Facebook, Twitter
และ E-mail ได
8.8 ามารถเรียกดูทรัพยากรที่อยู ม ด มูเดีย กัน, ผูแตงเดีย กัน, ั เรื่อง (Subject) เดีย กันได
8.9 ามารถรี ิ และใ คะแนน (Rating) ทรัพยากรนั้น ๆ ได
8.10 ามารถเลือกรูปแบบการแ ดงผลทรัพยากรไดทั้งรูปแบบ List และรูปแบบ Grid
(แ ดงแบบชั้น นัง ือ) ได
8.11 กรณีการยืมเขาชั้น นัง ือ นตั ตองทำการ Login เขาระบบกอน
8.12 มีการแ ดง ถานะของทรัพยากรดิจิทัล E-book, E-magazine เชน Add to my bookshelf
( ามารถยืมอานได) Read this book ( ามารถอานไดทันทีกรณียืมไ ที่ชั้น นัง ือ นตั แล )
Reserve-waiting list (จองคิ การอาน) ไดเปนอยางนอย
8.13 มีการแ ดง ถานะทรัพยากรตั เลม นัง ือเลม าร าร/แมกกาซีนเลม CD/DVD ได
เชน ถูกยืม พรอมใ บริการ
8.14 มี นแ ดงประ ัติการยืม การจอง การคืน นตั ของ มาชิกแตละคนได
8.15 มี นาแ ดงประ ัติ นตั ของ มาชิก และ ามารถแกไขประ ัติ ไดแก รูปโปรไฟล, E-mail,
First name, Last name, Department, Phone number, Gender เปนตน
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8.16 มีชั้น นัง ือ นตั ำ รับ มาชิก ที่แ ดงรายการทรัพยากรที่ถูกยืมไ ามารถเรียงลำดับ (Sort)
รายการทรัพยากรตาม ันที่ ที่ทำการยืมทรัพยากร และชื่อเรื่องได และ ามารถแยกชั้นตามประเภท
ของทรัพยากรได
8.17 ามารถใชงานไดกับอุปกรณ Windows 10 และ Browser Google Chrome, Safari และ
Microsoft Edge ไดเปนอยางดี
9. ระบบแ ดงผล ำ รับผูใชผาน Mobile Application
9.1 ามารถใชงานไดกับอุปกรณระบบ IOS (อุปกรณ iPad/iPhone) และระบบ Android OS
(Smart Phone/Tablet) เ อรชั่นปจจุบัน
9.2 มีการแจงเตือนใ อัพเดทเมื่อมีเ อรชั่นใ ม
9.3 มี นาแ ดงทรัพยากรใ ม (New Release)
9.4 มี นาแ ดงรายการทรัพยากรทั้ง มดแตละชนิด โดยแ ดงภาพ นาปก นัง ือ
แยกแ ดงตาม ม ด มู (Category) และ ามารถเรียงลำดับ นัง ือ (Sort) ตามชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง
และ ันที่ได
9.5 มี นาแ ดงทรัพยากรทุกประเภท ไดแก นัง ือเลม าร าร/นิตย ารเลม ซีดี ดี ีดี E-book
E-magazine บทค ามอิเล็กทรอนิก และแ ดง ม ด มูเมนู ลัก แยกกันอยางชัดเจน
9.6 มี นาแ ดงทรัพยากรแนะนำ (Admin ามารถเลือกได) และทรัพยากรที่ไดรับค ามนิยม
(เชน All-time, Monthly)
9.7 มี นาแ ดงรายละเอียดทรัพยากร โดยแ ดงขอมูลเชน ชื่อทรัพยากร ชื่อผูแตง เนื้อ าโดยยอ ม ด มู
จำน น นา จำน นฉบับ (Copy) ของทรัพยากร ถานะ บารโคด เลขเรียก นัง ือ เปนตน
9.8 มีฟงกชั่น Social network sharing เพื่อแชรทรัพยากรที่เปดเผยไดไปยัง Facebook, Twitter
และ E-mail ได
9.9 ามารถรี ิ และใ Rating ทรัพยากรนั้น ๆ ได
9.10 กรณีการยืมเขาชั้น นัง ือ นตั ตองทำการ Login เขาระบบกอน
9.11 มีการแ ดง ถานะของทรัพยากรดิจิทัล E-book, E-magazine เชน Add to my bookshelf
( ามารถยืมอานได) Read this book ( ามารถอานไดทันทีกรณียืมไ ที่ชั้น นัง ือ นตั แล )
Reserve-waiting list (จองคิ การอาน) ไดเปนอยางนอย
9.12 มีการแ ดง ถานะทรัพยากรตั เลม นัง ือเลม าร าร/แมกกาซีนเลม CD/DVD ได เชน ถูกยืม
พรอมใ บริการ
9.13 ามารถเลือกรูปแบบการแ ดงผลทรัพยากรไดทั้งรูปแบบ List และรูปแบบ Grid
(แ ดงแบบชั้น นัง ือ) ได
9.14 มี นาแ ดงประ ัติการยืม การจอง การคืน นตั ของ มาชิกแตละคนได
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9.15 มี นาแ ดงประ ัติ นตั ของ มาชิก และ ามารถแกไขประ ัติ ไดแก รูปโปรไฟล, E-mail,
First name, Last name, Department, Phone number, Gender เปนตน
9.16 มี นาชั้น นัง ือ นตั ำ รับ มาชิก แ ดงรายการทรัพยากรที่ถูกยืมไ โดยเชื่อม ถานะ
(Synchronize) กับชั้น าง นัง ือ นตั บน Website และ ามารถเรียงลำดับ (Sort) รายการ
ตาม ันที่ยืม และชื่อเรื่องได
10.ระบบประชา ัมพันธทรัพยากร, ขา และบทค าม ในระบบ
10.1 ามารถประชา ัมพันธทรัพยากร, ขา และบทค ามใ มที่มีในระบบผาน Line Group
โดยผูใช ามารถคลิกไปที่ทรัพยากรนั้น ๆ ไดทันที
10.2 ามารถประชา ัมพันธทรัพยากร, ขา และบทค ามที่มีในระบบผาน E-mail
โดยผูใช ามารถคลิกไปที่ทรัพยากรนั้น ๆ ไดทันที
10.3 ามารถประชา ัมพันธทรัพยากร, ขา และบทค ามที่มีในระบบ ผาน Push Notification
โดยผูใช ามารถคลิกไปที่ทรัพยากร, ขา และบทค ามนั้น ๆ ไดทันที
11. ระบบรายงานการ ิเคราะ
รายการ ิเคราะ มีฟงกชั้น ดังนี้
11.1 รายงาน รุปเชิงกราฟฟก (Dashboard Reports)
11.1.1 จำน นผูใชทั้ง มด
11.1.2 จำน น E-book ทั้ง มด
11.1.3 จำน น E-magazine ทั้ง มด
11.1.4 จำน นบทค าม/เอก ารอิเล็กทรอนิก ทั้ง มด
11.1.5 จำน น ีดีโอคลิปทั้ง มด
11.1.6 จำน นยอดดา นโ ลดทั้ง มด
11.1.7 จำน น นัง ือเลมทั้ง มด
11.1.8 จำน นแมกกาซีน/ าร ารทั้ง มด
11.1.9 จำน นซีดี/ดี ีดีทั้ง มด
11.1.10 นัง ือที่มียอดจอง ูง ุด
11.1.11 จำน นทรัพยากรแยกตามประเภท/ ม ด มู
11.1.12 ถิติการลงทะเบียนแยกตามอุปกรณ
11.1.13 ถิติการ Login แยกตามอุปกรณ
11.1.14 ถิติทรัพยากรที่ถูกยืมมากที่ ุด
11.1.15 ถิติคำที่ถูกคน ามากที่ ุด
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11.2 รายงานเชิงตาราง (Table Reports) รุปผลตามช งเ ลาที่กำ นดได
(ราย ัน รายเดือน รายป) และ ามารถ Export เปนไฟล Excel ได
11.2.1 มาชิกที่ยืมมากที่ ุด
11.2.2 ม ด มูที่นิยมมากที่ ุด
11.2.3 ทรัพยากรที่นิยมมากทึ่ ุด
11.2.4 จำน นการลงรายการทรัพยากรแบงตามประเภทแ ดงแบบรายเดือน
11.2.5 ถิติการยืม-คืน แยกแ ดงแบบรายเดือน
11.2.6 ถิติการยืมเกินเ ลา
11.2.7 รายการทรัพยากรใ ม
11.2.8 รายงานคาปรับ
11.2.9 รายงานแ ดง ถานะของทรัพยากร
11.2.10 รายงานการ Login
11.2.11 รายงานผูเขาชมระบบ
11.2.13 รายงานแ ดงผูเขาชมทรัพยากรแตละรายการ
11.2.14 ามารถ Export เปน Excel ได
11.2.15 รายงาน รุปการจอง
11.2.16 ามารถเลือกดูตาม Book Barcode, Book Title, User First Name,
User Last Name, User Email, Member ID รือทั้ง มดได
11.2.17 ามารถเลือกดูตาม Status Reserved, Approved, Delivered, Canceled
รือทั้ง มดได
12. การนำเขา นัง ืออิเล็กทรอนิก (E-book) ลิข ิทธิ์ของ ำนักงาน คปภ. เผยแพรในระบบ E-library
12.1 ผูยื่นขอเ นอตองเปนผูจัดการ แกน นัง ือ ( แกนแบบไมตัด ันและ แกน ี รือขา ดำ
ตามตนฉบับ ใ ไดภาพคมชัดตามมาตรฐาน) ตามที่ ำนักงาน คปภ. จัดเตรียมไ
จำน นไมนอยก า 15,000 นา
12.2 ผูยื่นขอเ นอนำไฟล .pdf นัง ือเต็มฉบับ (ผานการ แกนแล ตามขอ 12.1) กลุม นัง ือลิข ิทธิ์
ของ ำนักงาน คปภ. จัดทำเปน นัง ือ E-book และนำเขาระบบ E-library เพื่อใ บริการผูอาน
ผานระบบ E-library ไดอยาง มบูรณ
12.3 ผูยื่นขอเ นอนำไฟล .pdf ภาพปก/ ารบัญ (ผานการ แกนแล ตามขอ 12.1) กลุม นัง ือลิข ิทธิ์
ของผูแตง/ น ยงานอื่น นำมาบริ ารจัดการในระบบ E-Library ประเภท นัง ือเลม เพื่อใ บริการ
ผูใชผานระบบ E-library ไดอยาง มบูรณ
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13. การนำเขา นัง ืออิเล็กทรอนิก (E-book) าขา ิชาการตาง ๆ จำน นไมนอยก า 100 ชื่อ(เลม)
พรอมเอก ารการได ิทธิ์จาก ำนักพิมพชั้นนำ ใ เผยแพรในระบบ E-Library ำนักงาน คปภ.
ไดอยางถูกตองตามกฎ มาย
13.1 ผูยื่นขอเ นอตองจัด า นัง ืออิเล็กทรอนิก (E-book) ที่มีลิข ิทธิ์จาก ำนักพิมพชั้นนำ
จำน นไมนอยก า 100 ชื่อ(เลม) โดยแ ดง ัญญาการไดรับ ิทธิ์จาก ำนักพิมพ
ใ นำตนฉบับ นัง ืออิเล็กทรอนิก (E-book) มาบริ ารจัดการในระบบ E-library
ของ ำนักงาน คปภ.ไดอยางถูกตองตามกฎ มาย โดย ามารถใชไดตลอดไปไมมีขอจำกัดใดๆ
และ ามารถเปดอานพรอมกันไดไมต่ำก า 1 ผูใชงาน
13.2 รายการ นัง ืออิเล็กทรอนิก (E-book) ตามขอ 13.1 ค รครอบคลุมใน ม ด าขา ิชาการบริ าร
การลงทุ น การตลาด การประกั น ภั ย กฎ มาย เทคโนโลยี าร นเท และ าขา ิ ช าตาง ๆ
โดย ำนักงาน คปภ. เปนผูพิจารณาคัดเลือกไดเอง
13.3 ผูยื่นขอเ นอแ ดง ัญญา รือ นัง ือแตงตั้งตั แทนจำ นาย Digital Content
นัง ืออิเล็กทรอนิก (E-book) อยางถูกตองกับ ำนักพิมพที่มีคุณภาพทั้งภา าไทย
และภา าอังกฤ
13.4 ระบบ ามารถรองรับ นัง ืออิเล็กทรอนิก (E-book) ลิข ิทธิ์จาก ำนักพิมพในทองตลาดได
และมีการเขาร ั ค ามปลอดภัยตนฉบับ (Digital Right Management ; DRM) มาตรฐาน 256 bit
E-library อยางถูกตอง รือดีกวา
14. การนำเขานิตย ารอิเล็กทรอนิก (E-magazine) จำน นไมนอยก า 4 รายการ พรอมเอก ารการ
ได ิทธิ์จาก ำนักพิมพ ใ เผยแพรในระบบ E-Library ำนักงาน คปภ. ไดอยางถูกตองตามกฎ มาย
14.1 ผูยื่นขอเ นอตอง ามารถจัด านิตย ารอิเล็กทรอนิก (E-magazine) ที่มีลิข ิทธิ์จาก ำนักพิมพ
จำน นตองไมนอยก า 4 รายการ นำเขาระบบ E-library ใ บริการใชอานไดอยางมีประ ิทธิภาพ
ในระยะเ ลาไมต่ำก า 1 ป และ ามารถเปดอานพรอมกันไดไมต่ำก า 1 ผูใชงาน โดยแ ดง ัญญา
การไดรับ ิทธิ์จาก ำนักพิมพ ใ นำตนฉบับนิตย ารอิเล็กทรอนิก (E-magazine) มาบริ าร
จัดการในระบบ E-library ของ ำนักงาน คปภ. ไดอยางถูกตองตามกฎ มาย และรายการ
E-magazine ดังกลา นี้ ำนักงาน คปภ. เปนผูพิจารณาคัดเลือกไดเอง
14.2 ผูยื่นขอเ นอแ ดง ัญญา รือ นัง ือแตงตั้งตั แทนจำ นาย Digital Content
นิตย ารอิเล็กทรอนิก (E-magazine) อยางถูกตองกับ ำนักพิมพที่มีคุณภาพทั้งภา าไทยและ
ภา าอังกฤ
14.3 ระบบ ามารถรองรับ นิตย ารอิเล็กทรอนิก (E-magazine) ลิข ิทธิ์จาก ำนักพิมพในทองตลาดได
และมีการเขาร ั ค ามปลอดภัยตนฉบับ (Digital Right Management; DRM) มาตรฐาน 256 bit
E-library อยางถูกตอง รือดีก า
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